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ÖNSÖZ 

İktisat teorisinde herhangi bir konunun "ders kitabı" yaklaşımıyla 
ele alınıp öğrenciye aktarılabilmesi için, o konunun içeriğinin ve sınır-
larının kesin olarak belirlenmiş, konuya yaklaşım tarzının büyük bir 
çoğunluk tarafından  benimsenmiş ve öğretiye egemen hale gelmiş ol-
ması genellikle aranan koşullardır. Bunlar bir dereceye kadar alanın bi-
limsel niteliğini koruyabilmesi için gerekli olmakla birlikte, çok defa 
belli yaklaşım ve tartışmaların öğrenciye ulaşmasını da engellemekledir. 
Bunun bir nedeni şüphesiz, bazı konuların nitelikleri dolayısıyla "ileri" 
düzeyde kalmaları, ya da akademisyenlerin çabalarıyla bu düzeyde bı-
rakılmalarıdır. Ancak, ders kitaplarının öğretiye egemen olan konu ve 
yaklaşımlarla sınırlanması, sadece, egemen öğreti ile bağdaşmadığı için 
"ideolojik" olarak nitelendirilip bir kenara atılan konu ve yaklaşımların 
değil, çok defa  ortak bir temel ve terminoloji çerçevesinde tartışılabilen 
konu ve yaklaşımların da ders kitapları dışında kalmasına yol açmak-
tadır. Bunun sonucunda, "büyüme teorisi", "fiyat  teorisi" gibi baş-
bklar altında öğrenciye sunulan ders kitaplarının içeriklerinin önemli 
ölçüde tartışmalı olduğu; gerçekte bunların, mevcut yaklaşımlardan sa-
dece bir tanesini aktardığı sık sık gözden kaçmakta veya kaçırılmak-
tadır. Ders kitapları dışında egemen öğreti ile uyuşmayan yaklaşımlar 
öğrenciye aktarıldığında da, bunların kendilerine özgü yöntem ve ter-
minolojileri ve egemen öğreti ile bir diyalog içinde bulunmamaları ne-
deniyle, öğrenciler tarafmdan  "ders kitabı iktisadı" ile aynı çerçeveye 
oturtulup kıyaslanamamakta, çok defa  bunların aynı konuları incele-
dikleri bile farkedilememektedir. 

Bu kitabın amacı, bir ölçüde bu geleneksel ders kitabı anlayışı sınır-
ları dışına çıkıp, değer ve birikim teorilerinin temel sorunlarını sermaye 
teorisi çerçevesinde bütünleştirerek, bu konulardaki belli başh yakla-
şım ve tartışmaları oldukça basit bir düzeyde de olsa öğrenciye ulaştır-
maktadır. Sermaye teorisi, en geniş anlammda: üretim araçlarının üre-
timi, kullanımı, değişimi ve birikimi ile bu araçların özel mülkiyetine 
bağh olarak bir gelir elde edilmesi gibi iktisat teorisinin çeşitli alanlarına 
uzanan, birbirlerine bağlı ve son derece kapsamlı ve karmaşık sorunları 
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içermekte, bu niteliği nedeniyle de iktisat teorisinin en tartışmalı alanını 
oluşturmaktadır. Kitapta, bu tartışmaların fiyat,  bölüşüm ve büyüme 
teorileri ile ilgili olanları vurgulanacak; farklı  teorilerin bütüncül düzeyde 
ele aldıkları bölüşüm ve büyüme sorunlarının değer teorisi temelleri araş-
tırılacak; kısaca, alternatif  yaklaşımlar bütün olarak incelenecek ve 
değerlendirilecektir. Sorunlar tamamen teorik düzeyde ele alınacağı için, 
değerlendirmeler de teorik düzeyde kalacaktır. Teorilerin; tarihsel  göz-
lemlerden  hareketle belirlenen bir kavramsal  yapı ve varsayımlar  seti ile 
bunlar üzerine kurulan modellerden  türetilen ve tarihsel gözlemlere karşı 
denenecek olan hipotezlerden  oluştuğu gözönüne alınırsa, teorik bir de-
ğerlendirmenin sadece varsayımlar-model-hipotezler aşamalarıyla sınırlı 
kalacağı; hipotez ve varsayımların tarihsel gözlemlere karşı denenmesini 
içermeyeceği düşünülebilir. Gerçekten kitapta, alternatif  hipotezlerin 1 

"gerçekler" karşısında denenmesi amaçlanmamaktadır. Ancak bu, de-
ğerlendirmelerin, varsayım, model ve hipotezler arasındaki içsel tutar-
lılık denemesi ile sınırlandırılması demek değildir. Bir, iki istisna dışında, 
kitapta ele alınan teoriler, bu anlamdaki bir içsel tutarlılık denemesini 
kolaylıkla geçebilecek niteliktedir. Diğer yandan, bu değerlendirmeler, 
varsayımların tarihsel gözlemlere karşı denenmesini, yerleşik bir ifade 
ile, varsayımların "gerçekçi" olup olmadığının araştırılmasını da aş-
maktadır. 

"Teori yapmak", harita yapmak gibi, bire-bir ölçeğin altına inil-
mesini, varsayım ve soyutlamaları gerektirir. Aksi halde, yapılan şey, 
olayları aynen tasvir etmekten ve dünyaya kılıf  geçirmekten öteye git-
mez. Genellikle, teorik bir yapı içinde iki tip varsayım bulmak mümkün-
dür. Sınırlayıcı varsayımlar, model ve hipotezlerin "uygulanabileceği" 
ortam ve koşulları tanımlayan varsayımlardır. Basitleştirici varsayım-
lar ise sadece analitik amaçla yapılan varsayımlar olup bunlar, mo-
del ve hipotezlerin sınırlayıcı varsayımlar tarafından  belirlenen "ge-
nellik derecelerini" etkilemezler. Hangi varsayımların sınırlayıcı, han-
gilerinin basitleştirici olduğu, vurgulanan sorun veya sorunların ni-
teliklerine bağlıdır. Örneğin fiyat  sorunu incelenirken, her malın tek 
bir kesimde üretildiği varsayımı sınırlayıcı olduğu halde, birikim 
sorunu çerçevesinde bu, basitleştirici bir varsayım niteliğini kazanabilir. 
Bazı teorilerin içerdiği sınırlayıcı varsayımlar (örneğin tam rekabet), 
belli dönemlerle ilgili tarihsel gözlemlere uymadığı halde, bu teoriler 
bir "ilk yaklaşım" sağlayabilirler. Buna karşılık, tarihsel gözlemlerle 
kesinlikle bağdaşmayan, ortadan kaldırılmaları halinde model ve hipo-
tezlerin de tümüyle ortadan kalkmasma yol açan sınırlayıcı varsayım-
lara (örneğin tek-mal) dayanan teoriler, "tarihsel olarak anlamlılık" de-
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nemesinden geçemeyecekleri için, bunların içsel tutarlılığı ve hipotez-
lerinin denenmesi önemini kaybedecek; bu teoriler, sınırlayıcı varsayım-
larının "gerçekçi" olmaması nedeniyle reddedilebilecektir. Bu nedenle, 
teorilerin değerlendirilmesinde, sınırlayıcı ve basitleştirici varsayımların 
saptanması; bunların model ve hipotezlerin genellik derecelerini ne öl-
çüde etkilediklerinin belirlenmesi, hipotezlerin "gerçeklere" karşı de-
nenmesinden önce gelen bir aşamadır. 

Bir teorinin içerdiği varsayımların saptanmasında karşılaşılan güç-
lüklerin en önemlisi, iktisatçıların varsayımlarını açıkça belirtmekten 
pek hoşlanmamalarıdır. Varsayımların tek tek sıralandığı durumlarda 
da, bunların hangilerinin sınırlayıcı, hangilerinin basitleştirici olduğunun 
araştırılmadığı; çok defa,  bir teorinin kendini bağlı saymadığı ve dola-
yısıyla basitleştirici olarak nitelediği bir varsayımın gerçekte sınırlayıcı 
olduğu da gözlenmektedir. Varsayımların niteliklerinin saptanması, mo-
dellerin daha genel koşullar altında yeniden formüle  edilmesini ve bu 
yoldan elde edilen alternatif  hipotezlerin kıyaslanmasını gerektirir. Bu 
tip bir değerlendirme sonunda, eğer bir teorinin basitleştirici olarak ni-
telediği bir varsayımın gerçekte sınırlayıcı olduğu saptanırsa, bu teori-
nin öne sürüldüğü kadar genel olamayacağı; bu varsayımın ortadan kal-
dırıldığı koşullarda içsel tut arlılık denemesini geçemeyeceği açıktır. Ki-
tapta alternatif  teorilerin değerlendirilmesinde, sadece varsayımların 
tarihsel gözlemlerle bağdaşıp bağdaşmadığının veya "gerçekçi" olup ol-
madığının araştırdması ile yetinilmeyecek; teoriler daha "gerçekçi" 
varsayımlar altında yeniden ele alınarak bunların genellik dereceleri ile 
içsel tutarblıkları saptanmaya çalışılacaktır. 

Konunun kapsamlı olması ve belli başlı bütün yaklaşımların ince-
lenmesi yanında, bu tip bir yöntemle değerlendirme çabası; hipotezlerin 
türetilmesinde öğrencinin öğreticiye inancı ilkesi yerine analitik kanıt-
lama ilkesinin uygulanması, kitabm hacminin büyüklüğünün temel 
nedenleridir. Sayfa  sayısının artmasma yol açan diğer bir neden, ileri 
düzeyde matematik kullanılmasından mümkün olduğu kadar kaçınıl-
ması, matematik teknikler kullanddığı zaman da bunlarm bilindiği var-
sayımının mümkün olduğu kadar az yapılmasıdır. Bu, kullanılan tek-
nikler konusunda bazı açıklamalar yapılmasını, sorunların farklı  biçim-
lerde, örneklerle, şekillerle açıklanmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. 
Diğer yandan, kitabın farklı  öğretim düzeylerinde kullanılabileceği göz-
önünde tutularak, kısımların ve hatta bölümlerin içsel bütünlüğünün sağ-
lanması amaçlanmış; bu da benzer veya aynı sorunların, farklı  bölüm-
lerde farklı  analitik düzeylerde ele alınmasını gerektirmiştir. 
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Kitap altı kısımdan oluşmakta ve ayırımda sorunlar değil, yak-
laşımlar esas alınmaktadır. Sorunların esas alınarak farklı  yaklaşım-
ların getirdiği çözümlerin kıyaslamalı bir şekilde formüle  edilmesi ve 
değerlendirilmesi, analitik yönden daha güçlü bir yol olarak görülebi-
lir. Ancak bunun, farkb  yaklaşımların bütüncül içeriği ve sorunlar ara-
sındaki ilişkiler konusunda sağlam bir ön formasyon  gerektirmesi; kita-
bın da gerçekte bu ön formasyonun  kazanılmasına bir katkıda bulunmak 
amacı ile, sermaye, bölüşüm ve büyüme teorilerinin sorunlarıyla ilk 
defa  karşılaşacak olan öğrenciler için yazılmış olması; ayırımda yaklaşım-
ların esas alınmasının ve sorunlar arasındaki ilişkilerin her yaklaşım için-
de kurulması yoluna gidilmesinin nedeni olmuştur. Buna rağmen, hem 
modellerin formülasyonu,  hem de değerlendirme aşamalarında, alter-
natif  teorilerin kıyaslanması gereği gözden kaçırılmamaya çalışılmıştır. 
Diğer yandan, son üç kısımdaki çağdaş yaklaşımlarla, bir ölçüde bun-
ların tarihsel kökenlerini veren ilk üç kısım arasında teorik bir sürek-
lilik sağlanması amacı güdülmüş; kesitli kıyaslamalar ve referanslarla  da 
bu süreklilik sağlanmaya çalışılmıştır. 

îlk kısım, emek-değer teorisi temelleri üzerine oturan klasik eko-
nomi politik yaklaşımını içermektedir. Bu kısımla ilgili olarak boşluğu 
lıissedilebilecek en önemli husus, niteliksel değer sorunu ile Marx'ın yön-
teminin ayrıntılı bir şekilde ele ahnmamamış olması; Marx'ın ekonomi 
politik'inin tarihsel materyalizmden bir ölçüde soyutlanarak incelenmiş 
olmasıdır. Ancak, bu sorunların formel  öğretim içinde ve dışında yeterin-
ce işlendiği ve tartışıldığı gözönüne alınırsa, bu boşluğun göründüğü 
kadar sakıncalı olmayacağı ümit edilebilir. 

İkinci kısımda neoklasik değer teorisinin eş-marjinallik ilkesinin; 
fiyat,  bölüşüm ve sermaye teorilerinin sorunlarına uygulanmasında, 
farklı  ekollerin yaklaşımları kıyaslamalı bir şekilde incelenmektedir. 

Keynesçi yaklaşımı içeren üçüncü kısmın ilk bölümünde, gelir ve 
istihdam; ikincisinde, bölüşüm; üçüncüsünde de büyüme teorileri ele 
alınmakta; efektif  talep ve özellikle yatırım sorunu, bütün bu teori -
lerdeki belirleyici rolü nedeniyle, bu bölümlerin birleştirici unsuru ol-
maktadır. Bu kısmın Keynes yöntemi olarak adlandırılmasının, teori-
sini Keynes'den bağımsız olarak, kısmen Marx'ın modeli üzerine kuran 
Kalecki'ye bir dereceye kadar haksızlık olduğunun farkındayım.  Bu kı-
sımda incelenen yaklaşımın literatürde Keynesçi olarak bilinmesi; Ka-
lecki modelinin de Marx'tan çok Keynes'le ortak unsurları içermesi, 
bu başlığın seçilmesinin nedeni olmuştur. 
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Dördüncü kısım; fiyat,  bölüşüm ve büyüme sorunlarını klasik yön-
temle, ancak çağdaş terminoloji ve tekniklerle inceleyen; klasik ekono-
mi politik'in açık bıraktığı bazı temel sorunları çözümleyen, üç farklı 
modelden oluşmaktadır. Bunlardan fiyat  ve bölüşüm sorunlarına 
yönelen Sraffa  modeli ile büyüme sorununa yönelen von Neumann mo-
deli, oldukça genel geçerliğe sahip varsayımlar altında formüle  edilmiş 
olduğundan; bunlardan türetilen sonuçlar, daha sınırlayıcı varsayımlar 
altında geliştirilen alternatif  modellerin değerlendirilmesinde önemli rol 
oynayacaktır. Bu kısmın son bölümünde ele alman model ise, bu iki 
modelin sonuçlarına dayanılarak, daha basitleştirici varsayımlar altın-
da, fiyat-bölüşüm-büyüme  sorunlarının bir arada incelenmesine yönel-
mektedir. 

Beşinci kısımda, yerleşik iktisat öğretisine büyük ölçüde egemen olan 
çağdaş neoklasik yaklaşım ele alınmakta; bu kısmın ilk bölümünde bö-
lüşüm; ikincisinde büyüme; üçüncüsünde sermaye teorileri vurgulan-
makta; son bölümde ise bu teoriler özellikle Keynes ve Sraffa  yaklaşım-
larının sonuçları ışığında değerlendirilmektedir. 

Son kısım, fiyat  ve sermaye sorunlarına klasik; bölüşüm sorununa 
Keynesçi; birikim sorununa ise kısmen klasik, kısmen de Kenesçi açı-
dan yaklaşan neo-Keynesçi teorileri içermektedir. Bu kısmın dördüncü 
ve sonuncu bölümlerinde, teorilerin varsayımlarının sınırlayıcılığı ile 
ilgili eleştirilere, bunların ortadan kaldırılması halinde ortaya çıkan al-
ternatif  model ve hipotezlere, teorilerin farklı  unsurları arasındaki 
uyum konusundaki değerlendirmelere yer verilmektedir. 

Her bölümün sonunda, o bölümde incelenen sorunlarla ilgili okuma 
listeleri yer almaktadır. Bölümlerin içerdiği sorunları benzer yaklaşım-
larla ele alan kaynaklar ** ile işaretlenmiş olup bunlar, bu konularda 
temel metinlere gitmek isteyen okuyuculara kesinlikle tavsiye edilebilir. 
* işareti, bölümlerde incelenen sorunların uzantılarına giden, ya da kısaca 
değinilen sorunları ayrıntıları ile inceleyen kaynakları göstermektedir. 
İşaretlenmemiş kaynakların bir kısmı aynı sorunları daha genel 
modeller çerçevesinde ve/veya daha ileri matematik teknikler kulla-
narak inceleyen; diğerleri de ikinci derecede önem taşıyan kaynaklar-
dır. Bu okuma listelerinde, gerekli görüldüğü yerlerde kaynaklarla ilgili 
kısa açıklamalara yer verilmektedir. 

Bazı teknik yabancı terimler için kullanılan Türkçe karşılıklar ki-
tabın sonunda belirtilmektedir. Bunların bir kısmı az çok yerleşmeye 
başlayan, diğerleri ise yazarın uygun gördüğü "yeni" terimlerdir. Özel-
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likle bu sonuncular kesin tercihler olarak değil, öneriler olarak yorum-
lanın ah dır. 

Bu kitap 1960'larm sonlarından bu yana sırasıyla University of 
East Anglia ve S.B.F.'de verdiğim Para ve Büyüme ile Büyüme Teori-
leri derslerine dayanmaktadır. Kitap S.B.F. ve benzer öğretim kurum-
larındaki ders programları gözönünde tutularak, kısmen lisans, kısmen de 
lisansüstü öğrencileri tarafından  kullanılmak üzere yazılmıştır. Geç-
mişteki öğretim denemeleri kitabın sırasıyla: 2; 4; 10; 11; 14; 15; 16.1.; 
18.1.-18.3. ve 19uncu bölüm ve alt-bölümlerinin lisans düzeyindeki 
büyüme teorileri dersleri için gerekli ve yeterli olduğunu göstermektedir. 
Ancak, klasik bölüşüm ve büyüme teorilerinin birinci bölümdeki emek-
değer teorisini; Keynesçi ve neo-Keyııesçi teorilerin dokuzuncu bölüm-
deki kısa dönem gelir ve istihdam teorisini; çağdaş neoklasik teorilerin 
de 5-7inci bölümlerdeki değer ve bölüşüm teorilerini gerektirdiği de 
gözönünde tutulmalıdır. Bu bölümler daha önceki aşamalarda (örneğin 
iktisadî düşünceler tarihi, makro ve mikro iktisat derslerinde) kullanı-
labileceği gibi, büyüme teorileri derslerinde de bir ön çalışma olarak öne-
rilebilir. Bunlar dışında kalan: 3; 8; 12; 13; 16.2.-16.3.; 17; 20-24üncü 
bölüm ve alt-bölümler, bugünkü koşullarda, tamamen lisansüstü ikti-
sat teorisi programlarına yönelmektedir. Giderek bu konuların da 
lisans düzeyine kayacağını, kitabın da bunun gerçekleşmesine katkıda 
bulunacağını ümit ederim. 

Kitabın işgücü içeriğinin ancak bir kısmının yazara ait olduğunu 
belirtmemek, kitabın yazılması ve basılması sırasında çeşitli şekillerde 
katkıda bulunan kişilerin üretken işgüçlerini yazara malelmek olur. 
Bu kişilerin başında, kitapta yer alan konuların en oluşmamış biçimiyle 
ilk defa  "üzerlerinde denenmesini" sabırla karşılayan, olumlu tepki-
leriyle çeşitli sorunların kitapta olmasa bile en azından yazarın kafa-
sında açıkhğa kavuşmasını sağlayan öğrenci arkadaşlarım gelmek-
tedir. Kitabın ve ders programlarının hazırlanması sırasmdaki tartış-
malardaki olumlu eleştirileri ve önerileri için Korkut Boratav, Hasan 
Ersel ve Tuncer Bulutay'a; son bir kaç yıldaki ders dağıtımlarında beni 
kayırarak, kitabın yazılabilmesi için gerekli zamanı bana sağlayan Eko-
nometri Kürsüsü üyelerinin tümüne teşekkür borçluyum. Kitabın 
basılması sırasında ortaya çıkan sorunlarla gereğinden de fazla  ilgilenen; 
bunların çözümlenmesini sağlayarak kitabın basılabilmesi olanağını ya-
ratan meslekdaşlarıma; Cem Eroğul, Oğuz Öner, Salih Ak ve özellikle 
Süleyman Gedik'e; Ankara Üniversitesi Basımevi işçi ve yöneticilerine 
içten teşekkür ederim. Eşime ve bu kitabı armağan ettiğim oğluma, ki-
tabın hazırlanması sırasında, zamanımın kendileri ile kitap arasındaki 



ÖNSÖZ XI 

"optimal" dağılımından vazgeçtikleri için; ve eşime ayrıca, dizin ve refe-
ransların hazırlanmasındaki ve düzeltmelerin yapılmasındaki katkıları 
için teşekkürlerim sonsuzdur. Bütün bu katkılara rağmen kitapta hata 
ve aksaklıklar görülüyorsa, bunların sorumluluğu sadece bana aittir. 

Y. A., 
Eylül 1976 
U.E.A., Norwich. 

ÎKlNCt BASKIYA ÖNSÖZ 

Bu kitabın tamamlanmasından bu yana dört yıldan fazla  bir za-
man geçti. Bu süre içinde İktisat Teorisi'nin yerinde kaldığı söylene-
mez. Çağdaş teoriler bir yana, tarihsel doktrinlerin bile, yorumları ve 
ele alındıkları analitik çerçeveler sürekli bir gelişim içinde. Kitabın 
kapsadığı konular çerçevesinde özellikle iki alanda önemli gelişmeler 
olduğu söylenebilir. Bir kere, emek-değer teorisi sömürü kavramı et-
rafında,  heterojen işgücü, bileşik ürün gibi konuları da kapsayan bir 
genelleştirmeye doğru giderken Marxist kriz teorisi de bir hayli yol 
aldı. Diğer yandan makroteori ve parasal sorunlar çerçevesinde Key-
nesçi teorinin yeni bir mikro temele oturtulmaya başlandığı ve Wal-
rasçı genel dengeden Keynesçi genel dengesizlik teorisine doğru ilerlen-
diği gözlenmekte. Bu gelişmelerden ilki bir ölçüde başka yerlerde ele 
alındığı için kitabın ikinci baskısında bunlara yer verilmedi- Y. Akyüz, 
Emek-Değer  Teorisi  ve Nitelikli  İşgücü  Sorunu,  S.B.F., 1980: "Joint 
Production, Non-Substitııtion and the Labour Theory of  Value", GETA 
Discussion Papers, 1980-1, S.B.F., Ankara. Makroteorinin mikro te-
melleri ise gerek nitelik, gerek nicelik açısından bu kitabın ikinci bas-
kısına sokuşturulamayacak kadar farklı  ve önemli ve başlı başına bir 
araştırma konusu. Bunların dışında, von Neumann tipi genel dinamik 
denge teorisinin giderek ağırlık kazanması bir yana, özellikle büyüme, 
teknolojik gelişme ve bölüşüm konularında önemli gelişmeler olduğu 
söylenemez. 

Dolayısıyla, ikinci baskıda yapılan değişiklikler oldukça marjinal-
ufak,  tefek  baskı hatalarının düzeltilmesi ve sunum iyileştirmeleriyle 
sınırlı. Bunlardan bazılarına dikkatimin okuyucular ve öğrenciler 
tarafından  çekilmiş olması ise sevindirici. Umarım aynı şey bu ikinci 
baskıdan sonra da sürer. 

Y. A., 
Haziran 1980, 
S.B.F., Ankara. 
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KISIM I 

K L A S İ K E K O N O M İ P O L İ T İ K 





1. KLASİK YAKLAŞIM VE EMEK-DEĞER TEORİSİ 

1.1. GİRİŞ 

Adam Smith'in temellerini attığı, Ricardo'nun formelleşlirdiği  ve 
Marx'ın da tarihsel bir nitelik kazandırdığı klasik ekonomi politik 
geleneği içinde bu iktisatçıların tek bir nihaî amaçta birleştiklerini söy-
lemek olanağı vardır: kapitalizmin geleceği hakkında öndeyilerde bu-
lunmak. Bu, kaçınılmaz bir biçimde, kapitalizmin işleme mekanizma-
sının temel unsurlarının ve bu unsurların birbirleriyle olan ilişkilerinin 
belirlenmesini gerektirmiştir. Klasik ekonomi politiğe dinamik nitelik 
kazandıran şey, bu unsur ve ilişkilerin bir evrim içinde belirlenmesine 
yönelik çabalardır. Bunun sonucunda, dinamik iktisadın iki temel 
özelliği, zaman ve değişme,  klasik analiz yöntemine de egemen olmuş-
tur. Bununla beraber, gerek ortaya çıkan teorilerin analitik yapıla-
rı ve kavramsal çerçeveleri, gerek bunların arkasında yatan düşünce 
yöntemleri, bir iktisatçıdan diğerine önemli farklılıklar  göstermektedir. 

Ricardo, ekonomi politiğin konusunun, toprak ürünlerinin üç sınıf 
arasında, kâr, ücret ve rant şeklindeki bölüşümünün yasalarının sap-
tanması olduğunu söylerken, gerçekte bölüşümü kapitalizmin dina-
miğinin belirleyici unsuru olarak ortaya atmaktaydı. Nitekim Ricardo'da 
ortaya çıkan model, sermaye birikimi ile bölüşümün karşılıklı ilişkileri 
üzerine kurulmuştur: kâr, sermaye birikiminin kaynağı olmakta, ser-
maye birikimi ise bölüşümü ve dolayısıyla kârı belirlemektedir. Bu 
açıdan, daha sonra Marx'ın ortaya attığı, kapitalizmin temel çelişkisini 
Ricardo'da da bulmak mümkündür. Her ne kadar bu çelişkinin ortaya 
çıkış nedenleri ve biçimi farklı  ise de; gerek Marx, gerek Ricardo, 
kapitalist birikimin, bu birikimin kaynağı olan kârı ortadan kaldıracağı 
sonucuna ulaşmakta ve kapitalizm hakkında yaptıkları öndeyide, bu 
bakımdan birleşmektedirler. 

Ricardo ve Marx modelleri incelenirken, bu modellerin kavramsal 
çerçevelerinin ve analitik  yapılarının benzeştiği ve farklılaştığı  nok-
lalar ortaya çıkacaktır. Ancak bundan önce, bu çerçeve ve yapıyı 
belirleyen temel düşünce yöntemlerini saptamak gerekir. Yukarıda kla-
sik ekonomi politiğin Ricardo ile formel  bir nitelik kazandığı belirtilmişti. 
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Bu formellik  bir yandan temel kavramların soyutlanması, diğer yandan 
da bu teorik kavramların ilişkilerinin sistematik bir bütün halinde in-
celenmesi biçiminde oldu. Marx, kendinden önceki ekonomi politiğin 
analitik yöntemini ve sonuçlarını eleştirmekle beraber, ekonomi poli-
tiğe bilimsellik veren bu soyutlama ve sistemleştirme unsurlarının 
Marx'ta da yer aldığını görmekteyiz. Bu sistematik bütünün birleş-
tirici unsuru emek-değer teorisi olmuştur. Ekonomi politik, Smith'den 
önce tasvir ve sınıflandırma  aşamasında bulunmaKtaydı ve temel öner-
melerine, somut olaylardan türetilen sonuçların genelleştirilmesi ile 
ulaşıyordu. Smith'le başlıyan emek-değer teorisinin, Ricardo'nun for-
mel yapısı içinde birleştirici bir unsur olarak belirmesi, ekonomi politiği, 
ekonomik sistemin bütünün işleyişi konusunda genellemeler yapabi-
lecek hale getirmiştir. 

Marx ile Ricardo arasındaki temel fark,  analitik yöntem farkı 
değil, analitik yöntemin kullanılış biçiminde, diğer bir deyişle, soyut-
lamanın ve ulaşılan kavramsal çerçevenin niteliğindedir. Ricardo, 
Ekonomi  Politiğin  İlkeleri''nde  evrensel bir teori ortaya koyma çaba-
sında olduğu halde Marx, KapitaVde  analizini, 'modern burjuva 
üretimi' ile sınırlamaktadır. Ricardo ve bütün Marx-öncesi iktisatçılara 
kapitalizm, evrensel ve doğal bir üretim biçimi olarak görünmekteydi. 
Bunun sonucunda ortaya konan modellerin kavramsal çerçevesi ve 
sonuçları da evrenselliğe ve doğallığa sahiptir. Nitekim Ricardo, 
yukarıda değinilen öndeyiyi sadece kapitalizm için değil, üretim araç-
larının kullanıldığı, birikimin ve tarımsal üretimin mevcut olduğu bütün 
üretim biçimleri için, diğer bir deyimle 'bütün toplumlar ve çağlar' 
için yapmaktadır. Kısaca, Marx'tan önce ekonomi politik, bütün top-
lum ve çağlarm doğal ekonomik kurallarını elde etmek iddiasındadır. 

Oysa Marx'ın yönteminin en önemli niteliği 'tarihsel belirleme'dir. 
Bu, açık bir biçimde 'evrensel veya doğal' kategorilerle 'tarihsel' 
kategoriler ayırımında ortaya çıkmaktadır. Evrensel veya doğal kate-
goriler, en geniş anlamıyla teknolojik  kategorilerdir ve toplumsal 
üretimin ortaya çıktığı bütün ekonomilerin asgari var olma koşulları-
dır. Tarihsel kategoriler ise toplumsal kategorilerdir ve farklı  toplumsal 
gelişim aşamalarında egemen olan toplumsal ilişkiler tarafından  be-
lirlenirler. Sermaye, ücret ve kâr, Maıx'tan önceki ekonomi politikteki 
doğal görünümlerinden çıkarak Marx'ta kapitalist üretim ilişkilerine 
özgü kategoriler haline gelmekte ve bu ilişkilerden türetilmektedir. 
Aynı şekilde, Marx'ta ekonomi politiğin ilkeleri değil, 'kapitalizmin 
ekonomi politiğinin ilkeleri' mevcuttur; Marx'ın modeli, toplumların 
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tarihsel gelişim aşamasının belirlediği 'kapitalist aşamanın' dinamiğinin 
incelenmesine yönelmiştir. Bu açıdan Marx, Ricardo ve Smith'den dev-
raldığı kavramları kapitalizmin gerçek ve değişen koşullarına uygula-
maktadır. Bu husus ekonomi politiğin birleştirici unsuru olan emek-değer 
teorisi için bile söz konusudur. Marx'da değer, Ricardo'nun aksine, 
sadece üretimin teknik ilişkilerinden türetilen niceliksel-değer  sorunu 
olarak değil, üretimin toplumsal ilişkilerinden türetilen niteliksel-de-
ger sorunu olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu ise Marx'ı, Ricardo-
da olmayan bir artık  değer  teorisine ulaştırmıştır. Aynı şeyi Marx'm 
rantı ele alış biçiminde de gözlemek mümkündür. Ricardo için rant doğal 
bir bölüşüm kategorisidir ve toprağın üretimde kullanılmasından doğar; 
oysa Marx'ta rant, toprak mülkiyeti ile ilgili bir kategoridir ve dolayı-
sıyla kapitalist üretim biçiminde ancak bazı koşullar altında önem ka-
zanır. Yine aynı şeyi Marx'ın, Malthus'un nüfus  teorisine yönelttiği 
eleştiride de gözlemek mümkündür: Malthus, üretim teknolojisinin 
ve biyolojik yasaların özelliklerinden evrensel bir nüfus  ve ücret teorisi 
çıkarma peşinde. Marx'ta ise ancak, her üretim biçiminin kendine özgü 
bir nüfus  yasası olabilir ve bu, o üretim biçiminin egemen ilişkileri ta-
rafından  belirlenir. 

Bu açıdan Marx, Ricardo'yu ve kendinden önce gelen diğer ikti-
satçıları, toplumların tarihsel gelişim sürecinin her aşamasının kendine 
özgü içsel dinamiği  olduğunu göremedikleri için eleştiriyor. Marx, 
kapitalizmin dinamiğini, kapitalist üretim ilişkilerinin belirlediği 
bölüşüm ve birikim yasalarından türetmek çabasında ve Marx'ta, 
Ricardo'dan farklı  olarak, kapitalizmin temel çelişkisi, sadece kârı 
değil, kapitalist üretim biçimini de ortadan kaldırıyor. 

Buna rağmen Marx ve Ricardo modellerinin kavramsal çerçevele-
rindeki ve analitik yapılarındaki benzerlikler de önemlidir. Bunun önem-
li bir nedeni, Ricardo'nun doğal kategorilerini kapitalizmden türetmiş 
olmasıdır. Diğer yandan Ricardo'nun ekonomi politik tanımı ile Marx'm 
üretim ilişkilerine verdiği önem arasında bir ayrılık mevcut değildir: 
aksine, her ikisi de sınıfsal  yapıya yönelmiştir. Ricardo'nun bölüşüm 
ilişkilerini Marx'ta belirleyen şey üretim ilişkileridir ve bölüşüm iliş-
kileri, üretim ilişkisinin belirgin ve somut bir ifadesinden  başka bir şey 
değildir. Kısaca, her ikisi de, bu anlamda üretim iktisatçılarıdır. 

Sonuç olarak, hem Marx'ta hem de Ricardo'da kapitalist dinamiği 
belirleyen şey, bölüşüm ve birikimin karşılıklı ilişkileri olmaktadır. 
Bu ilişkiler, Ricardo'da rant ile kâr, Marx'ta ise ücret ile kâr çelişkisinin 
kurallarına tâbidir. Her ikisinde de kâr, kapitalizmde üretim güçlerinin 
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gelişmesini sağlayan temel unsurdur. Ricardo'da rant, Marx'ta ise 
kapitalizmin içsel dinamiği kârı ve giderek üretim güçlerinin gelişmesini 
sınırlamakta ve hem Ricardo hem de Marx, yaşadıkları çağların önünde 
giderek bu sınırları zorlamaktadır. 

1:2. EMEK  DEĞER TEORİSİ 

Malların işgücü ve mallar tarafından  üretildiği ve değişimin mevcut 
olduğu bir sistemde, malların birbirleriyle değişim oranlarının ve bu 
oranları belirleyen unsurların saptanması, çözülmesi gereken ilk sorun 
olarak ortaya çıkmakta ve bu sorun değer teorisinin konusunu meydana 
getirmektedir. Malların işgücü ile değişim oranları bir ücret sorunu 
olduğundan, değer teorisi, bir yandan bölüşüm sorununu diğer yandan 
da değişim-değerleri sorununu çözmeye yönelmiştir. 

Değişim değerlerinin belirlenmesi, gelir, bölüşüm, harcama ve bi-
rikim sorunlarının incelenebilmesinin ön koşuludur. Bütün bu makro 
değişkenler, farklı  mal bileşimleri şeklinde ortaya çıkmaktadır ve bun-
lar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, bu değişkenlerin belli bir ortak 
temele indirgenmesini gerektirir. Bu indirgeme, ancak bütün bu değiş-
kenlerin aynı ölçü birimi ile ifade  edilmesiyle mümkündür. Bu ölçü 
birimi bir mal veya işgücü olabilir; yani gelir, sermaye stoku gibi 
bütüncül değişkenler belli bir mal veya işgücü zamanı cinsinden ifade 
edilebilir. îki maldan, X, ve X2,  oluşan bir değişken, bu iki malın 
değişim oranı biliniyorsa, bu mallardan herhangi biri cinsinden ifade 
edilebilir. Örneğin bu bileşik mal içinde üç birim X, ve dört birim 
X 2 mevcut ise ve bu iki malın değişim oranı PJP2  = 2 ise, bu bileşik 
malın Xl  cinsinden ifadesi  3X, 4- (1/2)4X, = 5X1;  X2  cinsinden 
ifadesi  ise 6X 2 + 4X 2 = 10X, olmaktadır. Görüldüğü gibi bu iki malın 
değişim oranı bir miktarlar  oranı şeklindedir: buradaki örnekte bir 
birim X j malı iki birim X 2 malı ile değişmektedir. Ancak bu oran, 
X, ve X 2 mallarının değerinin değil, X, malının X 2 malı cinsinden ifa-
desinin bir ölçüsüdür ve neden dolayı bu iki malın bu oranda değiş-
tiğini göstermez. Kısaca, eğer hem Xj hem de X 2 bir değer iseler, bunlar 
birbirlerinin değer  ölçüsü olamazlar; veya genel olarak, kendisi bir değer 
şeklinde ifade  edilmiş olan bir mal diğer bir malın değerinin ölçüsü 
olamaz. Bir malın diğer bir malla değişim oranını, bu mallarda ortak 
olan fakat  kendisi bir değer şeklinde ifade  edilmemiş bulunan bağımsız 
bir değişken belirler. Klasik ekonomi politik bu değişkeni emek-değer 
teorisi çerçevesinde tanımlamaktadır: bir malın değeri, o malın 
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üretimi için gerekli toplam işgücü miktarına (veya zamanma) eşittir 
ve mallar arasındaki değişim oranlarını, malların içerdikleri toplam 
işgücü miktarlarının (veya zamanlarının) biribirine oranı belirler. 

Faydanın, malların üretimi ve değişimi için bir ön koşul olduğu 
Smith'den beri bilinmektedir. Bu, klasik ekonomi politiğin kullanım, 
değeri  kavramında ifadesini  bulmuştur. Üretim, belli kullanım de-
ğerlerinin farklı  kullanım değerlerine dönüştürülmesi, değişim ise kul-
lanım değerlerinin fayda  ve ihtiyaca göre el değiştirmesidir. Ancak, 
bir malın faydası,  o malı kullanım değeri haline getirirse de o malın 
değişim değerinin bir ölçüsü değildir ve o malııı diğer mallarla değişim 
oranını belirlemez. 

Ricardo, malların değişim değerlerinin, içerdikleri işgücü miktarları 
ile belirlendiği  kuralının bazı koşullarda gerçekleşmeyeceğini belir-
tirken, aynı zamanda, değer sorununun hangi çerçeve içinde incelenmesi 
gerektiğini de saptamaktaydı. Tarihi eserler, klasik tablolar gibi yeniden 
üretilmesi olanağı olmayan malların değişim oranlarının, bu malların içer-
dikleri işgücü miktarı ile ilgisinin bulunmamasının nedeni, bunların mut-
lak anlamda kıt olmalarıdır. Ancak bu durum, yeniden üretilme olanağı 
olan mallar için söz konusu değildir; bu malların üretimini sınırlayan 
şey, teknik anlamda, işgücünün kıtlığıdır. Eğer işgücü, A malının üreti-
timindeıı B malının üretimine kayabiliyorsa, B malının A malına göre 
kıt olması söz konusu değildir. Değer sorunu ise bu malların üretimi ile 
ilgilidir. / 

Ancak, yeniden üretilme olanağı olmadığı halde, işgücü ile bir-
likte bütün veya bazı malların üretiminde kullanılan kaynakların de-
ğişim değerlerinin belirlenmesi sorunu Ricardo'yu oldukça rahatsız 
etmiştir. Nitekim Ricardo, yeniden üretilmesini olanaksız gördüğü 
'toprak' ve bununla ilgili rant sorununa değer sorunundan hemen 
sonra yer vermiş ve bunun değer ilkesini etkilemediğini göstererek ye-
niden üretilen mallarla ilgili değer ve bölüşüm sorunlarına yönelmiştir. 

Malların üretiminde işgücünün ve malların kullanıldığı bir üretim 
tekniğinde, bir malın içerdiği toplam işgücü iki bölümden oluşur: o 
malın üretiminde kullanılan malların veya üretim araçlarının içerdiği 
işgücü zamanı veya dolaylı  işgücü ve bu üretim araçlarını kulla-
narak malın üretimini sağlayan dolaysız  işgücü. Marx, değeri, bir ma-
lın üretimi için 'toplumsal olarak gerekli işgücü miktarı' şeklinde 
tanımlamaktadır. Bu toplumsal  olarak  gerekli  işgücü miktarı,  belli 
bir toplumun belli bir döneminde kullanılan ortalama bir üretim 
tekniğinin gerektirdiği dolaylı ve dolaysız işgücü zamanlarının topla-
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mıdır. Diğer bir deyimle malların değeri, bunların üretim tekniğinin 
gerektirdiği toplam işgücü ile belirlenmekte ve teknolojik gelişmeye 
bağb olarak değişmektedir. Bununla beraber gerek Ricardo, gerek Marx, 
malların üretim tekniklerinin verilerinden, yani teknik katsayılardan 
değil, doğrudan doğruya değerlerden hareket etmekte ve bir malın 
üretiminde kullandan üretim araçlarının içerdiği dolaylı işgücünü veri 
olarak almaktadırlar: yani, hareket noktaları üretim tekniklerinin in-
put-output katsayıları değil, bu katsayıların bütüncül bir ifadesi  olan 
değerlerdir. Oysa, malların içerdiği işgücü miktarlarının üretim katsa-
ydarından türetilmesi, emek-değer teorisinin temelindeki 'üretimin 
teknik ilişkilerinin' veya nesnel ilişkilerin saptanmasına olanak vere-
cektir. Bu nedenle burada, formel  yaklaşımda üretim katsayılarından 
hareket edilecektir. Malların işgücü içeriklerini üretim tekniklerinin 
katsayılarından türetmek için iki temel varsayım yapılacaktır: 

1. îşgücü homojendir- diğer bir deyimle, bütün malların üretiminin 
aynı nitelikte işgücü gerektirdiği ve bunun, Marx'm basit işgücü 
olduğu varsayılacaktır. Bu varsayım, daha sonra görüleceği gibi, emek-
değer teorisinin temel önermelerini etkilememektedir. 

2. Verim, ölçeğe göre sabittir- bir mahn bir biriminin gerektirdiği 
toplam işgücü, o mahn kaç birim üretildiğine, yani, bu malın üretildiği 
kesimin üretim yoğunluğuna bağlı değildir. Bu varsayım, verilmiş 
bir üretim tekniğinde, malların farklı  oranlarda üretilmesinin ve işgü-
ünün kesimler arasında farklı  oranlarda dağılmasının, diğer bir deyimle 
talebin, değerleri etkilememesi anlamına gelmektedir: örneğin bir ma-
hn bir biriminin üretilmesi için gereken toplam işgücü zamanı L ise, bu 
mahn X  biriminin gerektirdiği toplam işgücü XL  olacaktır. Bu varsayım, 
üretim tekniğinin, bir birim mal üretilmesi için gereken input katsa-
sayıları ile formüle  edilerek değerlerin bu katsayılardan türetilmesine 
olanak sağlamaktadır. Toprakta, ölçeğe göre verimin değişken olmasın-
dan doğan rant sorunu ise ayrıca ele alınacaktır. 

Bu varsayımlar altında, bir mahn üretilmesinde sadece dolaysız 
(basit) işgücünün kullanılması halinde, o mahn değeri, içerdiği dolaysız 
işgücüne eşit olacaktır. Eğer A malının bir biriminin üretimi için sade-
ce a birim işgücü gerekiyorsa, bu mahn bir biriminin değeri «'ya eşittir. 
Ancak A malı, bu dolaysız işgücünün yanında o kadar A malı da kul-
lanılarak üretiliyorsa, A malının bir biriminin (örneğin bir kilo 
buğdayın) içerdiği toplam işgücü a ile a'nın içerdiği işgücü mik-
tarlarının toplamına eşittir. Böyle bir tekniğin verimli olabilmesi için 
o < 1 olmalıdır. Bu koşulun gerçekleşmesi, örneğin bir kilo buğday 
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üretmek için toprağa atılan tohumun, a'mn, bir kilodan az olması 
demektir. Bu koşulun gerçekleştiği varsayılarak bir birim A malının 
içerdiği toplam işgücü şöyle hesaplanabilir. Bir birim A malının üretil-
mesi için gerekli olan o kadar A malının üretilmesi için a2 kadar A malı, 
ay, kadar işgücü gerekir. Aynı şekilde a2 kadar A malı üretmek 
için a3 kadar A malı, a2a kadar da işgücü gerekecektir. Bu indirgemeyi 
sonsuza kadar sürdürürsek, bir birim A malı için gereken toplam işgücü 
miktarı: 

X. = « + + « 2 a + « 3 a -4- . . . == - T — — ( 1 . 1 ) 
1 - o v 

ifadesine  eşittir. Burada A„, bir birim A'nııı içerdiği toplam işgücü mik-
tarı, a dolaysız işgücü miktarı ve aa -f-  a2a 4- . . . . ifadesi  de dolaylı 
işgücü miktarı olmaktadır. A malının bir biriminin değerini, bu indir-
geme işlemini yapmadan da türetmek olanağı vardır; a kadar dolaysız 
işgücü 1-a kadar net A malı ürettiği için, A malının bir biriminin gerek-
tirdiği toplam işgücü a /(l—a) olacaktır. Bu sonuç, aslında: 

a\a + « = la (1.2) 

denkleminin çözümüyle aynıdır; burada, aXa,  a birim A malının içerdiği 
işgücü olduğundan bu denklemin çözümü (1.1.)'deki ifadeyi  verecek-
tir. A malının bir biriminin içerdiği toplam işgücünü, dolaylı ve dolay-
sız işgücü şeklinde ayırırsak: 

t 
K = + « ( 1 - 3 ) 

1 — a 

olmakta, sağ taraftaki  ilk ifade,  A malının bir biriminin içerdiği dolaylı 
işgücü miktarını göstermektedir. 

Birden fazla  mal üretildiği ve bu mallar birbirlerinin üretiminde 
input olarak kullanıldığı zaman, bu malların içerdikleri işgücü miktarı 
yine değer denklemlerinin çözümü ile elde edilir. Bunun için iki-mal ve 
iki-kesim olduğunu; bu malların üretimi için tek bir tekniğin bilin-
diğini ve kullanıldığını; her kesimde tek bir mal üretildiğini; input 
olarak kullanılan malların bir üretim döneminde kullanılıp yok olduk-
larını; her iki malın da üretim dönemlerinin aynı uzunlukta olduğunu; 
ve bu malların üretim katsayılarının aşağıdaki şekilde verildiğini var-
sayalım. 
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I n p u t l a r 
A Malı B Malı İşgücü Outpııt 

o t b1 ct.l -* 1 birim A malı 

o, b2 a 2 -*• 1 birim B malı 

A malının bir biriminin değerine Xa,  B malınmkine de Ab dersek, değer 
denklemleri; 

aX  + M & + « ) = K  ( i - 4 ) 

« A + b2 h + «2 = 4 

olacaktır. A malının bir biriminin içerdiği dolaylı işgücü miktarını ca 

(— a,Aa + 6,AÖ) ile, B malının bir biriminin içerdiği dolaylı işgücü 
miktarını cb ( = o,Aa + 6 ile gösterir ve bıı denklemleri çözersek: 

(1.5) 

= + ( 6 t « , ~ M l ) . . = ° l ° t l ( 1 - b 2 ) + & ' ( t t 2 a i + a 2 ) 

(Ko^l-iJ-a,»,  '  " (1—o,)  (1—b2)—a2bl 

; — r 4- » — a 2 + ( a 2 K ı ~ a ı K 2 ) . . _ 6 2 a z ( 1 " a ı ) + a 2 ( b ı a ı + a 1 ) 
6 " ' 2 (1 — ®ı)(l— 2̂)—a2̂ ı " (!-«,) ( l-*2)-«A ~ 

Bu iki malın değer oranı X,  ise: 
a = x j x b = c ; + ( 1 . 6 ) 

cb 1 2 

yani malların değer oranları, veya Marx'ın deyimiyle göreli değerleri, 
içerdikleri toplam işgücünün birbirine oranı şeklinde tanımlanmakta-
dır. 

Görüldüğü gibi malların içerdikleri toplam işgücü zamanı tamamen 
üretim katsayılarından türetilmektedir. Dolaylı işgücü miktarı, c, 
üretim araçlarının, bu araçların içerdiği işgücü miktarı cinsinden he-
saplanmış bütüncül bir ifadesidir.  Bu anlamda emek-değer teorisi, 
bütüncülleştirme  sorununa da bir çözüm getirmektedir. 

Malların içerdiği toplam işgücü miktarının pozitif  olması, dolaylı 
işgücü miktarının negatif  olmamasını gerektirm ektedir. Bu ise bazı teknik 
koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. Buradaki modelde üretim katsa-
yılarının pozitif  olduğu varsayılmaktadır. Ancak bu, malların içerdiği 
toplam işgücünün pozitif  olması için yeterli bir koşul değildir. Buna 
ilaveten, A ve B malları üretiminin verimli olması, daha önce de be-
lirtildiği gibi, bu malların üretimi için gereken A ve B malları inputları-
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nm birden küçük olması gerekir; yani, av b2 < 1. Ancak, (1.5) nolıı 
eşitlikte gözleneceği gibi, bu da ca ve cfe'nin  pozitif  olmasına yetmemek-
tedir. Bunun için gerekli koşul (1—a t) (1- 6,) > a,6,Vlir. Bu koşul, 
buradaki iki-kesimli modelde, üretim tekniğinin input matriksinin 
verimli olması demektir ve bu gerçekleştiği takdirde, bütün üretim 
katsayıları pozitif  olduğu için, hem malların içerdiği dolaylı işgücü mik-
tarı, hem de toplam işgücü miktarı pozitif  olacaktır. 

Üretim tekniklerinin katsayılarının göreli olarak birbirlerine eşit 
olması halinde, malların değer oranları, içerdikleri dolaylı işgücü mik-
tarları hesaplanmadan da bulunabilir. Eğer A malının üretiminde 
adam  başına düşen  A ve B malı inputlaıı, B malının üretiminde 
adam  başına diişen  A ve B malı inputlarma eşitse, yani: 

allc/Ll  — a2l<x.2  ve b1lon1  — b,ja.2 (1.7) 

ise, bu malların içerdiği dolaylı işgücü miktarının dolaysız işgücü miktarı-
na oranları birbirine eşit olacaktır. 

Cal*l  = «»/*. 2 (1-8) 

Bu durumda malların değer oranı, (1.6) ve (1.8)'den: 

^ = calcb — a l/ a 2 (1-9) 

yani içerdikleri dolaylı veya dolaysız işgücü miktarları ile orantılıdır. 
Bu durumda, malların üretimindeki dolaysız işgücü miktarları bilini-
yorsa, bu malların üretim araçlarının içerdiği dolaylı işgücü miktarlarının 
hesaplanmasına gerek kalmadan malların değer oranlarını saptamak 
olanağı vardır. 

Değerler teknik katsayılar tarafından  belirlendiğine göre, katsa-
yıların değişmesi halinde değerler de değişecektir. Bu değişmenin de-
ğerler üzerindeki etkisini (1.5)'deki eşitliklerde gözlemek mümkündür. 
Bu etki konusunda genel olarak geçerli ilke şöyle özetlenebilir; bir ma-
lın üretimindeki input katsayılarından herhangi biri azaldığı takdirde, 
o mahn ve o ınalm input olarak kullanıldığı bütün diğer malların de-
ğeri azalır; ancak, o malın değerindeki azalış göreli olarak daha fazla 
olduğu için, o malın diğer mallarla değer oranı da azalır. Yukarıdaki 
modelde bu ilkeyi şu şekilde uygulamak mümkündür: A malı üreten 
kesimde işgücünün verimliliğini artıran bir teknik gelişme olursa, yani 
a, katsayısı azalırsa, veya bu malın üretiminde kullanılan mal input 
katsayıları (a, ve bı) azalırsa, hem A malının hem de B malının değeri 
azalır; ancak, A malının değerindeki azalış göreli olarak B malının 
değerindeki azalıştan daha fazla  olduğu için değer oranı, /.. azalacaktır. 
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Görüldüğü gibi bütün bu durumlarda A mabnın üretim koşulla-
rında meydana gelen bir değişme, sadece o malın değil, o malın input 
olarak kullanıldığı B malının da değerini değiştirmektedir. Bütün 
mallar birbirlerinin üretimine input olarak girdiği sürece, diğer malların 
değerleri değişirken herhangi bir malın değerinin sabit kalması oldukça 
özel koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. Örneğin buradaki modelde, 
a, azaldığı zaman B malının değerinin değişmemesi için a 2 (veya a2 

veya b2) katsayısının belli  bir oranda artması gerekir. a,'deki azalış 
A malının değerini B'ye oranla dalıa fazla  düşüreceği, a2 'deki artış ise 
B malının değerini A''ya  oranla daha fazla  artıracağı için, B malının 
değerinin değişmemesi, a2 'nin artış oranının, aj'in azalış oranından 
daha az olmasını gerektirir. 

Buradaki değer ilişkileri, malların karşılıklı olarak birbirlerinin 
inputu olduğu varsayımına dayanmaktadır. Diğer malların üretiminde 
input olarak kullanılmadığı halde o malları input olarak kullanan bir 
ıııal üretiminde bu ilişkiler farklı  olacaktır. Bunun için, yukarıdaki 
modelde A ve B mallarına ilaveten F  malının da üretildiğini, ancak bu 
malın A ve B mallarının üretiminde kullanılmadığını, buna karşılık 
A ve B inallarının a3 ve b3 katsayılarıyla bu malın üretiminde kulla-
nıldığını ve ayrıca F  malının üretiminin a 3 kadar dolaysız işgücü gerek-
tirdiğini varsayalım. Bu malın değer denklemi: 

Xf  — cf  + oc3 cf  = a3 Xa  + b3 \ b (1-10) 
A, B ve F  mallarından meydana gelen değer sisteminde, (1.4) ve (1.10)-
da, A ve B mallarına ait değer denklemleri, (1.4), F  malının değer denk-
leminden bağımsız olarak çözülebilir. F  malı, bu malların üretiminde 
kullanılmadığı için bu malın üretim katsayıları, a3 , a3 ve b3, A ve B 
mallarının değerini etkilemez. Dolayısıyla bu malın üretim koşullarında 
meydana gelen bir değişme, örneğin a3 'ün azalması, A ve B mallarının 
değerlerini etkilemeyecek, sadece F  malının değerini azaltacaktır. 
Buna karşılık A ve B mallarmından birinin üretim koşullarında meydana 
gelen bir değişme F  malının da değerin etkileyecektir. Bu malın A 
malı ile değer oranı lfjXa  = a3 b3 (ûb  l?.a) + a3/Afl  olduğu için, A 
malının değerini azaltacak herhangi bir teknik değişme, örneğin, a t ' in 
azalması, Xh  j/.a  ve <x3 / / a 'y ı artıracağı için F malının değerindeki azalış, 
A malının değerindeki azalışa oranla daha düşük olacak ve A malının 
F  malı ile değer oranı azalacaktır. 

Dolayısıyla, değerler arasındaki ilişkiler, malların birbirlerinin üre-
timinde kullanılıp kullanılmadığna göre değişmektedir. Eğer mallar 
karşılıklı olarak birbirlerinin üretiminde kullanılmıyorsa, sadece üretim 
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aracı üreten kesimlerdeki teknik değişmeler diğer kesimlerde üretilen 
malların değerlerini etkileyecek, buna karşılık üretim aracı üretmeyen 
kesimlerdeki değişmeler, sadece o kesimlerde üretilen malların değer-
lerini değiştirecektir. 

Ancak, karşılıklı değer ilişkilerinin mevcut olması için, malların 
doğrudan doğruya birbirlerinin üretiminde kullanılması gerekmez, 
örneğin A malı sadece B malının, B malı sadece C malının, C malı da 
sadece A malının üretiminde kullanılıyorsa, A, B ve C mallarından her-
hangi birinin üretim katsayılarında meydana gelen bir değişme bütün 
malların değerlerini değiştirecektir; zira, A malı dolaylı olarak C malının, 
C malı dolaylı olarak B malının, B malı da dolaylı olarak A malının 
üretiminde kullanılmaktadır. Bu durumda yukarıdaki genel ilke yine 
geçerlidir; bir malın üretim katsayılarından biri azaldığı zaman, o malın 
değeri, diğer malların değerlerinden daha fazla  azalacaktır. 

Aynı şekilde, üretim aracı olarak kullanılmayan bir malın ürel imin-
de, diğer kesimlerde üretilen bütün üretim araçları dolaysız olarak kul-
lanılmayabilir. Eğer yukarıdaki örnekte sadece A malı F  malının üre-
timinde kullanılıyorsa, sadece A malının değil, B ve C mallarının üre-
tim koşullarındaki değişmeler de F  malının değerini etkileyecektir; 
zira A malının değeri B ve C mallarının üretim katsayılarından bağım-
sız değildir. 

Malların farklı  kesimlerde üretildiği ve birbirlerinin üretiminde in-
put olarak kullanıldığı bir sistemde malların değişimi, en azından tek-
nolojik bir zorunluluk olarak ortaya çıkmakta, diğer bir deyimle, 
malların ve işgücünün yeniden üretimi değişimi gerekli kılmaktadır, 
örneğin, buradaki modelde, F  malı tüketim malı ise, A ve B mallarının 
üretimini sağlayan işgücünün tüketimi F  malının üretimini, F  malının 
üretimi ise, bu malın üretim araçlarını meydana getiren A ve B malla-
rının üretimini gerektirir. Üretimin yapılabilmesi için işgücünün ye-
niden üretilmesi gerektiği ve işgücü, bütün malların üretiminde kul-
lanıldığı için, işgücünün tüketim malı da bütün malların üretimine input 
olarak girmiş olmaktadır. Zira tüketim malları üretilmeksizin işgücünün, 
işgücü yeniden üretilmeksizin de hiç bir malın üretimi söz konusu olamaz. 
Bu üretim ve tüketim olguları, malların kesimler arasında dağılımını, 
diğer bir deyimle, değişimini ve dolayısıyla, mallar arasındaki değişim 
oranlarının belirlenmesini gerektirir. Bu oranlar genel olarak rekabet 
koşulları ve bölüşüm ilişkileri ile belirlenirler. Bölüşüm sorunu daha 
sonraki bölümlerde ele alınacağı için burada değişim sorunu bölüşümden 
soyutlanarak incelenecektir. Bunun için üretim araçlarının, bu araçla-



14 KLASİK EKONOMİ POLİTİK 

rı kullanan kişilere ait olduğunu ve böylece sınıfsal  bölüşüm sorunu-
nun ortadan kalktığını, kısaca, Marx'm basit mal üretimi koşullarının 
egemen olduğunu varsayalım.* 

Basit mal üretimi koşulları altında serbest rekabetin mevcut ol-
ması, yani piyasaya giriş ve çıkışa bir engel bulunmaması ve üreticilerin 
kolaylıkla üretim kesimleri arasında yer değiştirebilmeleri, malların deği-
şim oranlarının, değer oranlarına eşit olmasını sağlamaya yeterlidir. 
Eğer bir üretici, tüketim için kullandığı F  malına veya A malı üretmek 
için kullandığı B ve C malı inputlarma karşılık, bu malların içerdiği iş-
gücünden daha fazla  işgücü ile üretilmiş A malı vermek zorunda ka-
lırsa, A malını değil F  veya B veya C malını üretme yoluna gideceği için, 
değişim oranları ile değer oranları, kesimler arasındaki hareketlerle 
eşitlenecek ve mallar arasındaki değişim, eşit işgücü miktarları ara-
sındaki değişim haline gelecektir. 

Ancak, bazı malların taleplerinin mevcut üretim miktarından daha 
fazla  olması, geçiçi olarak bu malların değişim oranlarının değer oran-
lamandan daha yüksek olmasına yol açabilir. Söz konusu olan malların 
yeniden üretimi mümkün olduğu sürece üreticiler, değişim oranı değer 
oranından fazla  olaıı malların üretimine yöneleceklerdir. Bunun sonu-
cunda işgücünün kesimler arasındaki yeniden-dağılımı, arzın talebe göre 
ayarlanmasını sağlayacak ve talep fazlasından  doğan dengesizlik or-
tadan kalkacaktır. Dolayısıyla, serbest rekabet koşullan altında, arz-
talep dengesi sağlandığı zaman değişim oranları değer oranlarına eşit-
lenecektir. Kısaca, ölçeğe göre sabit verim varsayımı altında, talebin, 
işgücünün ve üretim araçlarının kesimler arasındaki dağılımın belirle-
mekten başka bir rolü yoktur. Denge durumunda değişim oranları 
talepten bağımsız olarak sadece üretim koşulları ve bu koşulların ge-
rektirdiği toplam işgücü zamanı tarafından  belirlenmektedir. 
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2. DEĞER VE BÖLÜŞÜM 

2.1. GİRİŞ 

Yukarıda, değer teorisinin bölüşüm sorununu da çözümlemesi 
gerektiği belirtilmişti. Bölüşüm sorunu ile birlikte emek-değer teorisi, 
özellikle Marx'ta kapitalist üretim biçiminin kendine özgü koşullarına 
uygulanmaktadır. Kapitalizmi niteleyen iki temel unsur, üretim araç-
larının sermaye, işgücünün de mal haline gelmesidir. Bu unsurlar, ka-
pitalist üretim biçiminin temel bölüşüm kategorilerini de birlikte 
getirmektedir; ücret ve kâr. 

Emek-değer teorisinin en önemli niteliklerinden biri, işgücünün 
değerini de belirlemesidir. Kısaca bu, işgücünün yeniden üretimi için 
gereken malların içerdiği işgücü miktarıdır. Bu, sadece işçinin fiziksel 
varlığını sürdürmesi için gerekli malların tüketimini değil, aynı zaman-
da işgücünün nitelik ve becerisinin yeniden üretilmesi ve geliştirilmesi 
için gereken malların tüketimini de içerir. Bu nedenle işgücünün değeri, 
hem Marx hem de Ricardo'da, toplumsal üretim ve tüketim koşulları 
tarafından  belirlenir ve bu koşullara bağlı olarak değişir. Bu kavram 
Ricardo ve Marx'm ücret teorilerinin dayandığı temel kavramdır 
ve her ikisinde de, nedenleri farklı  olmakla beraber, ücretleri işgücünün 
değerine eşitleyen bir süreç mevcuttur. 

Smith değeri, zaman zaman maların içerdiği toplam işgücü mik-
tarı, zaman zaman da bu malların üretiminde kullanılan dolaysız 
işgücüne ödenen ücrelin satın alabileceği malların değeri ile ölçmekte 
ve bu iki kavramı özleştirmektedir. Ricordo, bu kavramları çok kesin 
bir şekilde ayırmakta ve Smith'in kavram karışıklığını eleştirmektedir. 
Ancak bu ayırım, bölüşümün belirlenmesinde Marx'ı artık-değer te-
orisine götürdüğü halde Ricardo'yu ancak bir artık  teorisine kadar gö-
türebilmiştir. Nitekim Ricardo, bölüşüm teorisini esas itibariyle, e-
mek-değer teorisinden önce ve ondan bağımsız olarak oluşturmuş ve 
daha sonra bunu emek-değer teorisi ile bütünleştirme yoluna gitmiş-
tir. Bu ise Ricardo'yu emek-değer teorisi ve bölüşümle ilgili önerme-
lerinde bazı çelişkilere sürüklemiştir. Ricardo ile Marx'm bölüşüm 
teorileri arasındaki bu temel fark,  bu ikisinin ayrı ayrı ele alınmasını 
gerektirmektedir. 
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2.2. RICARDO:  AZALAN  VERİM  VE  BÖLÜŞÜM 

Ricardo'da bölüşüm teorisi esas olarak kârın değil rantın açıklan-
masına yönelmiştir. Bu nedenle hareket noktası tarımsal üretim ve 
Ricardo'nun içinde bulunduğu koşullarda en önemli tarımsal ürün olan 
buğday üretimidir. Bu buğday-bölüşüm teorisini şu şekilde özetlemek 
mümkündür: üretilen buğday, ekilen toprağın verimliliği ile kullandan 
işgücü miktarı tarafından  belirlenir; ücretler, Malthus yasası uyarınca, 
asgari geçim düzeyindedir; rant, ekilen toprakların farklı  verimlilikte 
olmasından doğar, diğer bir deyimle buğdayın üretim koşulları tarafın-
dan belirlenir; dolayısıyla kâr, toplam buğday ürününden rant ve 
ücret ödemeleri çıktıktan sonra arta kalan buğday miktarına eşittir. 
Modelde bütün değişkenler buğday cinsinden ifade  edilmekte ve bölü-
şümün belirlenmesinde inalların değişim oranları işin içine girmemek-
tedir. Endüstride elde edilen kâr oranı, serbest rekabet nedeniyle, tarımda 
buğday cinsinden belirlenen kâr oranına eşitlenir ve bu nedenle tarımsal 
üretim koşulları belirleyici bir role sahiptir. 

Bu teoriyi, şu varsayımlar altında formel  bir model içinde ince-
lemek mümkündür. 

a. Tarımsal üretimde toprak ve işgücü, endüstride ise sadece 
işgücü kullanılmakta; ücretler kapitalistler tarafından  peşin olarak 
ödenmekte ve dolayısıyla sermaye, sadece ücret ödemelerinden oluş-
maktadır. 

b. Tarımda farklı  verimlilikte ve büyüklükte n tane toprak parçası 
mevcuttur: bunları azalan verimlilik sırasına göre Nt,  N2,.  . . . Nn 

ile gösterelim ve her toprak parçası üzerinde ölçeğe göre sabit verim 
olduğunu, üretilebilecek maksimum buğday miktarının ve kullanılacak 
maksimum işgücü zamanının, toprak parçasının büyüklüğü ile belir-
lendiğini varsayalım. Dolayısıyla, i'nci toprak parçasında bir birim 
output üretmek için gereken dolaysız işgücü zamanı a ; ise ai__l < at 

olacaktır. Aynı şekilde qt=l  /a,, yani i'nci toprak parçası üzerinde adam 
başına (veya işgücü zamanı başına) düşen buğday üretimini gösterirse, 
1i < 9i-ı olacaktır. Ölçeğe göre sabit verim, her toprak parçası üze-
rindeki üretimdeki a ve q katsayılarının o toprak parçasının ne kadarının 
kullanıldığından bağımsız olmasını sağlamaktadır, i'nci toprak parça-
sının tamamen kullanılmasından elde edilen buğday ürünü Ct ise, bu 
toprak parçasının tamamen kullanılmasının gerektirdiği toplam dolaysız 
işgücü miktarı Lt = ai Ct  olacaktır. 
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c. Endüstri kesiminde tek bir mal üretilmekte ve bu malın üreti-
minde de ölçeğe göre sabit verim hüküm sürmektedir. 

d. Kâr oranı ve reel ücretler serbest rekabet sonucunda eşitlen-
mektedir. 

e. Reel ücretler, veya buğday cinsinden ücret, asgari geçim düze-
yinde veridir. 

Modelin temel değişkenleri: ıom, parasal ücret; pc, buğdayın pa-
rasal fiyatı;  pm, endüstri malının parasal fiyatı;  w — w

mİPc->  buğday 
cinsinden ücret; ws, reel asgari geçimlik ücret (w=ws);  P, tarım ke-
simindeki toplam reel kârlar; R, toplam reel rant; W,  tarım kesimindeki 
toplam reel ücret ödemeleridir. 

Tarımda kullanılan en az verimli, marjinal,  toprak parçası üzerin-
de bir rant elde edilmemekte ve bu toprak parçası üzerindeki üretim-
den elde edilen buğday, ücret ile kârlar arasında bölüşülmektedir. 
Eğer, ekilen en az verimli toprak parçası Nk  ise, bu toprak üzerinde bir 
birim işgücü zamanının kullanılmasıyla üretilen buğday miktarı, 
(qk), ücretlerle kârlar arasında bölüşüldüğünden, qk—ws  bu toprak 
parçası üzerinde bir birim işgücünün sağladığı kâr olmaktadır. Buğday 
cinsinden sermaye stoku, K,  sadece ücretlerden oluştuğu (K  =W)  için, 
kâr oranı: 

r ~ w ' (2.1) 

olmaktadır. Bu oran net buğday outputunun, buğday cinsinden ödenen 
ücretlere oranı olduğu için bir miktarlar  oranıdır.  qk = ws (1 -(-r) oldu-
ğuna dikkat eder ve ws=u>mlpc ve qk=l/ak  eşitliklerini (2.1)'de ye-
rine koyarsak: 

Pc = akwm (1+r ) (2.2) 
olacaktır. Eğer ücretler parasal olarak ödeniyorsa ve reel ücretler veri 
ise, buğdayın parasal fiyatı,  en az verimli topraktaki işgücü verimli-
liği ile parasal ücretler tarafından  belirlenmektedir. wm/pc  veri ol-
duğundan, tarmda kullanılan en az verimli toprak parçası Nk  iken, 
parasal ücretlerdeki bir artış, buğdayın parasal fiyatının  da aynı oranda 
artmasına yol açmaktadır. Eğer Nk  toprak parçasının tamamı kullanı-
lıyorsa : 

P c Ck  = Lkwm (1+r ) (2.3) 
bu toprak parçası üzerinde elde edilen toplam ürünün parasal değerini 
verecektir. 
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Nkdan  daha verimli olan bir toprak parçası üzerinde bir birim 
işgücünün ürettiği buğday miktarı, örneğin qs, iVfc'daki  işgücü verim-
liliğinden daha fazla  olacaktır: qj > qk. Reel ücretler ve kâr oranı 
her yerde aynı olduğu için, N j toprak parçasında üretilen buğdayın 
pc fiyatından  satılması halinde elde edilecek hasıla, pcqj, bu toprak 
parçası üzerindeki üretim için ödenen ücret ve kârlardan fazla  ola-
caktır: pcqj > wm (1 + r ) = pcqk. Bu fark,  qj—qk,  jrnci toprak parçası 
sahiplerinin elde ettikleri rantı vermektedir. Bu toprak parçasının ta-
mamı kullanıldığı için (aksi halde fc'ncı  toprak parçasına gidilmeyecektir), 
elde edilen toplam rantın parasal ifadesi: 

pcCj - wmLj (1 + r ) = PcRj (2.4) 

olmaktadır. (2.3) ve (2.4)'den: 

Rj = Lj (qj  - qk) (2.5) 
ynci toprak parçasında buğday cinsinden elde edilen rantı vermektedir. 
Bu, görüldüğü gibi, adam başına sağlanan rantın, (qj — qk), /'nci top-
rak parçası üzerinde istihdam edilen toplam işgücü ile çarpımına eşit-
tir. Dolayısıyla, bu toprak parçası üzerinde elde edilen rant, bu toprağın 
büyüklüğü (ki bu Lf  yi belirlemektedir) ve bu toprak parçası üzerinde-
ki işgücü verimliliği ile marjinal toprak parçası üzerindeki işgücü ve-
rimliliğinin farkına  bağlıdır. 

Tarım kesiminin tümünde elde edilen rant ise, buğday cinsinden: 

E Rt =R = İ  L, (qt  - qk) (2.6) 
t=1 i-1 

k 
olmaktadır. Toplam reel kârlar P = rW  = rws Z  Lt olduğundan: 

P =(qk-  w,) S U  (2.7) 

Ricardo'nun bölüşümle ilgili temel önermeleri (2.1), (2.6) ve 
(2.7)'de ortaya çıkmaktadır. Ücretler asgari geçim düzeyinde veri 
iken, tarımda toplam istihdamın ve sermaye birikiminin artması, 
K — W  — wsZLl  olduğu  için, giderek daha düşük verim-
li toprakların kullanılmasına yol açacak, kâr  oranı, (2.1), aza-
larak toplam rant, (2.6), artacaktır. Toplam  kârlar'  daki, (2.7), 
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değişme, ters yöndeki iki etkiye bağlıdır; tarımda istihdamın artması 
kârlar üzerinde olumlu etki yaparken, artan istihdam nedeniyle daha 
düşük verimli topraklara gidilmesi ve dolayısıyla (qk—M>,)'nin azalması, 
toplam kârları olumsuz yönde etkileyecektir. Tarımsal üretimin geniş-
lemesinin ilk aşamasında verimli topraklar bol, verim farkları  az olduğu 
için, tarımda istihdam arttıkça toplam kârların artması olanağı vardır. 
Toprak üzerinde nüfus  baskısının yoğun olduğu ve verimli toprakların 
hızla tükenmeye başladığı dönemlerde ise istihdamın artması, marjinal 
toprağın verimliliğini hızla azaltacağı için, bu ikinci etki daha ağır 
basacak ve toplam kârlar azalacaktır. 

Endüstride fiyatların  tarıma bağlı olarak değiştiğini ve buğday 
fiyatının  endüstri malı fiyatını  belirlediğini göstermek için, bir birim 
endüstri malı üretiminin b kadar işgücü gerektirdiğini varsayalım. Bu 
malın fiyat  denklemi: 

Pm = b wm (1 + r) (2.8) 
Kâr oranı tarımda belirlendiği için, reel ücretler veri iken, endüstri 
malının parasal fiyatı,  buğday fiyatı  tarafından  belirlenmektedir; 
wm = wspc olduğundan: 

P,n P c (1-f-r)  „ = bqk (2.9) 
Pc 

pc ve ws veri iken, endüstri malının parasal fiyatı,  endüstride, tarım-
dakine eşil bir kâr oranı, r, verecek şekilde belirlenmektedir. Bunu 
sağlayan mekanizma ise kapil alistler arasındaki serbest rekabettir. 
Endüstri malının parasal fiyatı,  bu denge  fiyatının  üzerinde ise, en-
düstride elde edilen kâr oranı tarımdakinden daha yüksek olacaktır. 
Bu durumda kapitalistler tarımdan endüstriye yönelecekler ve bu, en 
verimsiz toprakların üretimden çekilmesi sonucunda tarımsal ürünün 
azalmasına, endüstri malı outputunun artmasına ve fiyatların  denge 
fiyatlarına  yönelmesine yol açacaktır. 

Tarımda kullanılan en az verimli toprak parçası veri iken, qk, 
ıvs ve r sabittir. pc — wm jws olduğundan, pc 'deki bir artış yi; u>m'deki 
artış d a p c ' y i aynı oranda artıracaktır. Diğer yandatı pm = bqk (ıvm  lws) 
olduğundan, wm 'deki artış oranıyla />m'deki artış oranı aynıdır. Böy-
lece, tarımdaki marjinal toprak parçası değişmediği zaman, w,„lpc, 
wmİPm  v e PmİPc  oranları sabit kalmaktadır. 

Tarımda istihdamın artması ve marjinal topraktaki işgücü verim-
liliğinin azalması, örneğin IVft'dan  İVf t+1 'e  geçilmesi, pc ve p m ' y i farklı 
oranlarda etkileyecektir. w m veri iken, daha az verimli topraklara 
geçilmesi, marjinal toprakta, bir birim output üretmek için gerekli 
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işgücü miktarını ve dolayısıyla ücret ödemelerini artıracaktır; w m a k 

< U>mak+1.  Bu artışın karşılanması için buğdayın parasal fiyatının 
aynı oranda artması gerekmektedir. Buğdayın yeni fiyatı  p*c ise, 
P*dPc  = ak+ı lak  olacaktır. Bu artış reel ücretleri asgari geçim düzeyinin 
altına indireceği için, parasal ücretler de aynı oranda artacak ve reel 
ücretler değişmeyeceği için, marjinal toprakta adam başına düşen 
buğday üretimindeki azalış kâr oranını, (2.1), düşürecektir. Dolayı-
sıyla, ranttaki artış, buğday fiyatındaki  artışı izlemektedir. Diğer 
yandan endüstri malının fiyatında  bir değişme meydana gelmeyecektir. 
(2.9.)'da pm = bpc qk olduğu için, kâr oranının eşitlenmesi endüstri 
malının yeni fiyatının,  />*„,, eskisine eşit olmasını gerektirir. p*m = 
bPc*<lk+ı  olduğundan: 

P* m IPm  = P*cqk+llPc<lk  = 1 (2-10) 
olacaktır. Böylece, tarımda daha az verimli toprakların ekilmesi, buğ-
dayın parasal fiyatını  ve parasal ücretleri, verimlilikteki düşüş oranın-
da artıracak, endüstri malının parasal fiyatını  ise etkilemeyecektir. Bu 
ise (2.9)'da da görüldüğü gibi, endüstri malı ile buğdayın değişim oranının 
düşmesine, yani ticaret hadlerinin tarım lehine dönmesine yol açacaktır. 

Görüldüğü gibi Ricardo'nun bölüşüm teorisi, tarımdaki azalan 
verime bağlıdır. Buradaki modelde azalan verim, giderek daha az ve-
rimli toprakların ekilmesi ve bunun sonucunda, istihdam düzeyi arttıkça, 
işgücü verimliliğinin azalması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bununla 
beraber Ricardo'da azalan verimin nedeni sadece bu değildir; belli 
bir toprak parçası üzerinde giderek daha fazla  işgücü kullanılması da 
verimin azalmasına sebep olmaktadır. Bu ise, buradaki modelin ölçeğe 
göre sabit verim varsayımının doğru olmaması demektir. Böyle bir 
durumda, hem belli bir toprak parçasının giderek daha yoğun bir şekilde 
işlenmesi, hem de giderek daha düşük verimli toprakların ekilmesi ne-
deniyle işgücü verimliliği düşecektir. Bu iki olguyu bütüncül bir üretim 
fonksiyonunda  bir arada göstermek mümkündür; ancak bu, yukarıdaki 
modelin sonuçlarını etkilemeyecektir. 

C = f(L)  f'(L)  > 0 , / " ( L ) < 0 (2.11) 
buğday üretimini, işgücünün bir fonksiyonu  şeklinde ifade  eden bütüncül 
bir üretim fonksiyonu  olsun. Bu fonksiyon  azalan verim göstermekte-
d i r ; / " <<0, yani istihdam arttıkça işgücü verimliliği (C/L) = q, 
düşmektedir. 

işgücünün en düşük verimli olduğu durumda rant olmadığı için, 
marjinal topraktaki işgücü verimliliği veya işgücünün marjinal verimi, 
ücretlerle kârların toplamına eşittir: / ' = ws (1+r). Buradan: 
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(2.12) 

/ ' , yukarıdaki modeldeki qk
,ya tekabül ettiği için, (2.12) ile (2.1), aynı 

ilişkinin farklı  biçimlerdeki ifadeleridir.  Rant, toplam ürün, C, ile kâr 
ve ücretlerin toplamı, Lf,  arasındaki farka  eşit olduğundan: 

R — L [  —j— — / ' ] (2.13) 

yani toplam rant, ortalama ürün , / /L , ile marjinal ü r ü n , / ' , arasındaki 
farkın  ve istihdam düzeyinin fonksiyonudur.  (2.13), yukarıdaki modelde 
(2.6)'daki ifadeye  tekabül etmektedir. 

Toplam kârlar ise P = rW  —rwsL olduğundan: 

P = L (f  — ws) (2.14) 
yani, (2.7)'de olduğu gibi, tarımdaki istihdam düzeyine ve işgücünün 
marjinal verimliliği ile reel ücretler arasındaki farka  bağlıdır. 

W  = m>s L (2.15) 

olduğundan, reel ücretler veri iken, istihdam düzeyi arttıkça ücret 
ödemeleri de aynı oranda artacaktır. Aynı şekilde, istihdam düzeyi art-
tıkça toplam rant artacak, kârlar ise, daha önce de belirtildiği gibi, 
istihdam düzeyi arttığı zaman belli bir düzeye kadar artabilirse de 
daha sonra azalacaktır.1 Gelir paylarının ne yönde değişeceği, veri-
min azalma hızına bağlıdır. Ancak, azalan verim egemen olduğu sü-
rece, birikimin belli bir aşamasından sonra kârların payı azalacak, 
rantın payı ise artacaktır. 

Böylece, Ricardo'nun, ekonomi politiğin konusu olarak tanım-
ladığı, gelirin üç sınıf  arasındaki bölüşümü ve bu bölüşümün zaman 
içindeki değişmesi belirlenmiş olmaktadır. (2.11)-(2.15)'deki modelin 
formel  olarak belirlenmesi için, sermaye (buğday) stokunun bilinmesi 
gereklidir: 

K = R = W  (2.16) 

Sermaye stoku verildiği zaman, (2.15) ve (2.16), verilmiş reel ücret 
düzeyinde, işgücü talebini veya istihdam düzeyini belirlemektedir. 
İstihdam düzeyi belirlenince (2.11)'deki ifade  toplam buğday outputu-
nu; (2.12) kâr oranını; (2.13) ve (2.14) ise rant ve toplam kârları be-

1 0P/0L = ( / ' - w s) + Lf"  ve f  - ws > O, f"  < O olduğundan toplam kârlar 
L = - (/'—ıvs)  I  f"  olana kadar artacak, istihdam düzeyi bunu aştığı zaman ise azalacaktır. 

r = 
/ ' - M), 
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lirlemektedir. Böylece modeldeki yedi değişken de, C, L, W,  K,  R, P 
ve r, belirlenmiş olmaktadır. 

Modelin bölüşüm ile ilgili temel önermelerini Şekil 2.1.'de göz-
lemek mümkündür, İstihdam düzeyi L, reel ücretler ws iken, toplam 
rant, işgücünün ortalama verimi ile marjinal verimi eğrileri arasındaki 
alana eşittir. W  = wsL olduğundan, toplam kâr, toplam üründen ücret 
ve rant çıktıktan sonra arta kalan  gelir olmaktadır. İstihdam düzeyi 
arttığı zaman, ortalama ve marjinal verim eğrileri arasındaki alan, 
toplam rant ve toplam ücretler a r tmakta ; / ' , w/ye  yaklaştıkça, kârların 
gelir içindeki payı azalmaktadır. 

Modelde ücretlerin asgari geçim düzeyinde, veya Ricardo'nun 
deyimiyle doğal ücretlere eşit olduğu varsayılmıştır. Piyasa ücretlerini 
bu düzeye yönelten ise Malthus'ün nüfus  yasasıdır: piyasa ücretleri 
uzun süre doğal ücretin üzerinde kaldığı zaman, uzun dönemde, nüfus 
artacak ve artan işgücü arzı, ücretlerin asgari düzeye inmesine yol 
açacaktır. Ricardo'da piyasa ücretlerini arz-talep mekanizması belir-
lemektedir. Eğer herhangi bir anda işgücü arzı Ls ise, işgücü talebinin, 
Ld,  bundan daha yüksek olması ücretlerin asgari geçim düzeyi üzerine 
çıkmasına yol açacaktır. îşgücü talebini belirleyen şey ise sermaye 
stokudur. Ücretler asgari düzeyde ve sermaye (buğday) stoku da K 
iken işgücü talebi, Ld  — R /ws olacaktır. Eğer Ld  ^ Ls ise işgücü pi-
yasasında bir talep fazlası  mevcut olmadığı için, ücretlerin asgari 
düzeyin üzerine çıkması için bir neden yoktur. Nitekim yukarıdaki 
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modelde (2.15) ve (2.16) bunu varsaymaktadır. Ancak eğer Ld  > Ls 

ise, ücretler asgari düzeyde iken toplam sermaye stokunun tamamen 
kullanılması için gereken işgücü miktarı, işgücü arzını aşmaktadır. Bu, 
kapitalistler arasında işgücü konusunda bir rekabete yol açacağından 
ücretler asgari geçim düzeyinin üzerine çıkacaktır. Bu durumda (2.15)'i 
şu şekilde ifade  etmek gerekir: 

W  — R = Lsw, Ls = Ld\  w > ws (2.17) 
burada w, piyasa ücretidir ve işgücü arzı ile talebini eşitlemektedir. 
Ls veri olduğundan, modelin bu şeklinde belirlenen şey, işgücü talebi 
ve istihdam düzeyi değil, reel ücretlerdir. Ancak, uzun dönemde bu, 
işgücü arzının artmasına ve ücretlerin asgari düzeye düşmesine yol 
açacaktır. Ricardo, analizinde, daima ücretlerin asgari geçim düzeyinde 
olduğunu ve dolayısıyle işgücü arzının işgücü talebine göre ayarlan-
dığını varsaymaktadır. Aynı varsayım burada da yapılacaktır. 

Ricardo'nun bölüşüm teorisinde, ücretler asgari geçimlik düzeyde 
veri iken, gelir çekişmesi rantiyerler ile kapitalistler arasında olmaktadır. 
Şekil 2.1.'de görüldüğü gibi istihdam düzeyi arttıkça, kârlar rant ta-
rafından  yutulmaktadır. Ancak, eğer işçiler ücretlerinin artmasını 
sağlayabilirlerse, bu rantın değil, kârların aleyhine olacaktır: nitekim 
(2.1) ve (2.12)'de, reel ücretlerdeki bir artış, kâr oranını azaltmaktadır. 
Aynı şekilde, istihdam düzeyi veri iken, ücretlerin artması (2.7) ve 
(2.14)'de toplam kârların da azalmasına yol açmaktadır. Rant ise, (2.6) 
ve (2.13)'de görüldüğü gibi, ücretlere bağlı değildir ve sadece üretimin 
teknik koşullarının belirlediği azalan verim sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi Ricardo, her ne kadar bölüşüm teorisini 
değer teorisinden bağımsız olarak geliştirmişse de, bu ikisini bağdaştır-
maya çalışmıştır. Buradaki modelde bütün değişkenler içerilen işgücü 
miktarları cinsinden değil, buğday cinsinden tanımlanmıştır. Ancak, 
Ricardo, burada kalmayıp, bölüşümle ilgili temel önermelerini, emek-
değer teorisinin kavramsal çerçevesi içinde de formüle  etmiş, diğer bir 
deyimle, buğday-kâr teorisini genelleştirme yoluna gitmiştir. 

Bu konuda ilk dikkat edilmesi gereken şey, modelde, malların 
değişim  oranlarının,  değer  oranları  tarafından  belirlenmiş olduğu-
dur. Marjinal toprakta bir birim buğdayın üretimi için gerekli işgü-
cü miktarı ak olduğundan, bu malın değeri, Âa = ak ' a ı r . Diğer yandan 
bir birim endüstri malının içerdiği işgücü, veya bu malın değeri ?.m =b 
olduğu için, bu iki malın değer oranı X = a k /fe'dir.  (2.2) ve (2.8)'deki 
fiyat  denklemlerinin birbirine oranı, bu iki malın değişim oranını, p, 
vereceği için: 
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P = Pc İPm  = « k l b  = * (2-18) 

yani, malların değişim oranı, değer oranına eşittir. 

Ricardo, değerleri bu şekilde belirledikten sonra, kâr oranını ve 
temel bölüşüm kategorilerini işgücü değerleri cinsinden ifade  etmektedir. 
Marjinal toprakta bir birim işgücünün yarattığı outputun (qk), içerdiği 
işgücü miktarı akqk,  veya bir işgücü birimi; ve ws kadar buğdayın 
içerdiği işgücü miktarı wsak olduğundan, (2.1)'deki kâr oranını, bu ora-
nın pay ve paydasını işgücü miktarları cinsinden ifade  ederek şöyle 
yazmak mümkündür: 

r = 1 - W ° a « (2.1.a) 
wsak 

Bu eşitlikte ıvsak, bir birim işgücünün değeri veya bu işgücüne ödenen 
buğdayın içerdiği işgücü miktarıdır. 1—ıvsak  ise, bir birim işgücünün 
yarattığı değer, 1, ile bu işgücüne ödenen malların değeri, w sak , ara-
sındaki fark,  diğer bir deyimle artık  işgücüdür.  wsak aynı zamanda 
bir birim işgücünün üretimde bulunması için gerekli buğdayın veya 
sermayenin değeri olduğundan, kâr oranı, yaratılan artık işgücünün 
sermayenin değerine oranı olarak belirlenmektedir. 

Aynı şekilde bölüşüm kategorilerini de değerlerle ifade  etmek 
mümkündür. Toplam ücret mallarının içerdiği işgücü miktarı: 

Wv = r L W i (2.15.a) 
İ 

Toplam kârların içerdiği işgücü miktarı: 

Pv = rWv  = 1 ~ I  Li0i (2.7.a) 
a k i 

Toplam rantın içerdiği işgücü miktarı: 

k k k 
Rv = I  U  (qiai  - qkai) = Z  L ; - qk E V ; (2.6.a) 

i i i 

ve bütün bunların toplamı, tarımda kullanılan toplanı işgücü zamanına, 
L'ye eşit olmaktadır: 

Wv  + Pv + Rv = İ Lt = L (2.19) 
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Ricardo'nun bölüşüm teorisindeki temel önermelerini emek-değer 
kategorileri ile ifade  etmek mümkün olmaktadır: 

i. Malların değişim oranı, değer oranı tarafından  belirlenmekte 
ve üretim araçlarının mülkiyetinin belli bir sınıfa  ait olması ve bundan 
dolayı bu sınıfın  bir gelir elde etmesi bu sonucu değiştirmemektedir. 

ii. Ücretlerin artması malların değişim oranını etkilememekte, 
sadece kâr oranının ve toplam kârların düşmesine yol açmaktadır. 

ii. Tarımda istihdam arttıkça, işgücü verimliliği azaldığı için hem 
tarımsal ürünün, hem de işgücünün değeri artmaktadır. 

iv. Rant, toprağın verimli olmasından değil, aksine verimli top-
rakların kıt olmasından doğmaktadır. Verimli toprakların bol olduğu 
dönemlerde rant mevcut değildir. Buğdayın değeri ve piyasadaki de-
ğişim oranı işgücü içeriği ve verimliliği tarafından  belirlendiği için rant, 
toprağın yeniden yarattığı ilâve bir değer değil, yaratılmış değerin bir 
parçasıdır. 

Ricardo, böylece, rant sorununu çözümledikten sonra tekrar değer 
sorununa ve yaratılan değerin, marjinal toprakta ve endüstride ücret 
ve kâr arasındaki bölüşümüne yöneliyor. Ancak, bu sonuçlardan ilk 
ikisi, buğday-kâr modelinin sınırları aşıldığı anda önemli ölçüde değiş-
mektedir. Model, son derece sınırlayıcı varsayımlara dayanmaktadır. 
Bunlardan en önemlileri, hem tarımda hem de endüstride, üretimde 
sadece işgücü kullanılması ve reel ücretlerin sadece buğday ile be-
lirlenmesidir. 

Endüstride birden fazla  mal üretilmesi ve bu malların birbirlerinin 
üretiminde input olarak kullanılmaları ve /veya buğdayın tohum olarak 
tarımsal üretimde kullanılması Ricardo'nun bölüşüm teorisinin sonuçla-
rını etkilemeyecektir. Tarımda input da output da buğday olduğu için, 
kâr oranı buğday veya buğdayın içerdiği işgücü cinsinden belirlenecek 
ve endüstri kesimi için veri olacaktır. Ancak, endüstri mallarının bir-
birlerinin inputu olması, daha sonra görüleceği gibi, bu malların değişim 
oranlarının değer oranlarından sapmasına yol açacaktır. 

Bununla beraber gerçek sorun, endüstri mallarının tarımda input 
olarak kullanılması ve /veya ücretlerin kısmen endüstri mallarına har-
canması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumlarda, tarımsal üretim-
de input ve output fiziksel  olarak aynı malları içermediği için kâr 
oranı, sadece tarımdaki üretim koşulları tarafından  belirlenemez ve 
endüstri kesiminin üretim koşulları da bu oranı etkiler. Ricardo, üc-
retlerin endüstri mallarına harcanabileceğini veya işgücünün "asgari 
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geçim düzeyinin gerektirdiği tüketim içine endüstri mallarının da 
girebileceğini göz önünde tutmakta ve bu noktada, buğday-kâr teori-
sini bırakarak emek-değer teorisine yönelmekte; kârları, malların içer-
diği toplam değerin, işgücünün değerine oranı ile belirlemek yoluna 
gitmektedir. Ancak, bu koşullarda, yukarıdaki temel önermelerden 
i ve ii geçerli olmamakta, ayrıca endüstri mallarının fiyatları,  buğdayın 
fiyatı  tarafından  belirlenememektedir. Bu olgu bir ara Ricardo'yu 
daha önceki önermeleriyle çelişen bir önermeye yöneltmiştir: bölüşüm 
sorunu, değer sorunundan bağımsız olarak çözümlenmelidir. Buna rağ-
men, nihaî analizde, Ricardo, bu koşullarda bile kâr oranının tarımda, 
marjinal topraktaki buğdayın içerdiği işgücü miktarı ile belirlendiği 
görüşüne bağlı kalmıştır. 

2.3. MARX:  ARTIK  DEĞER TEORİSİ 

Ricardo'nun aksine Marx, baştan itibaren bölüşüm teorisini emek-
değer teorisi üzerine oturtmuş ve bu ikisini bütünleştirmiştir. Marx'ın 
bölüşüm teorisinin temel kavramları işgücünün değeri ile artık değerdir. 
Kapitalizmle birlikte üretim araçlarının sermaye, işgücünün de bir mal 
haline gelmesine paralel olarak, yukarıda teknik bir ilişki halinde be-
liren değer ilişkisi, toplumsal bir içerik kazanmıştır. Marx'ın bölüşüm 
teorisi, bu içeriğin belirlediği kavramsal çerçeve üzerine kurulmuştur. 
Üretim araçlarının içerdiği dolayh işgücü değişmeyen  sermaye, işgücünün 
değeri de değişen  sermaye haline gelirken, bu kavramlar toplumsal 
bir üretim ilişkisinin gerektirdiği dönüşüme uğramış olmaktadır. 

Değişmeyen sermaye, kısaca, malların üretiminde kullanılan bütün 
üretim araçlarının içerdiği işgücü miktarının toplumsal bir ifadesi  ol-
maktadır. Bu, (1.5)'de, c'ye tekabül etmektedir. Bu üretim araçları, 
makine ve tesisler gibi birden fazla  üretim döneminde kullanılan daya-
nıklı mallar yani sabit sermaye veya ara malları ve hammaddeler gibi 
bir üretim döneminde kullanılıp tüketilen dayanıksız mallar, yani 
dolaşan  sermaye olabilir.1 Bunların değişmeyen sermaye olarak nitelen-
dirilmesinin nedeni, bu malların nihai outputa, ancak içerdikleri işgücü 
zamanı kadar bir değer aktarabilmeleridir. 

1 Bu üretim araçlarının değeri bir üretim dönemi sonunda tamamen outputun değeri 
içinde kapitaliste döndüğü için buna dolaşan sermaye denmektedir. Bunun yanında metinde 
ayrıca bir de işletme  sermayesi terimi kullanılacaktır. İşletme sermayesi, dolaşan sermaye ile 
ücret ödemelerinin, yani değişen sermayenin toplamıdır. Böylece Marx'm değişmeyen sermaye 
kavramı sabit ve dolaşan sermayeyi, değişen sermaye kavramı ise işletme sermayesi ile dolaşan 
sermaye arasındaki fark  olan ücret fonunu  içermektedir. 
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Değişen sermaye ise işgücünün değeri veya ücretin satın aldığı malla-
rın içerdiği işgücü zamanıdır. Bunun sermaye olarak nitelendirilmesinin 
nedeni, ücret ödemelerinin kapitalistler tarafından  yapılması ve kapi-
talistlerin sermayelerinin bir parçasının bu ödemelerde kullanılmasıdır. 
Kapitalist ücret karşılığında işçinin çabşma gücünü veya işgücünü 
satın almakta ve bu açıdan, malların üretiminde kullanılan üretim 
araçları ile işgücü arasında bir fark  bulunmamaktadır; kısaca, her 
ikisi de maldır. Bunun değişen  olarak nitelendirilmesinin nedeni ise, 
ücret mallarının içerdiği işgücü miktarının, bu malları tüketen iş-
çinin üretime kattığı işgücü miktarından daha az olması, veya 
diğer bir deyimle, işçinin tükettiğinden daha fazla  değer yarat-
masıdır. Bu ayırım, daha önce de belirtildiği gibi, Marx'ı doğrudan doğ-
ruya artık değer teorisine götürmektedir; kısaca artık değer, bu ikisi 
arasındaki farktır.  Marx, artık değeri, Ricardo'nun aksine, yaratılan 
toplam değerin bölüşümünde bir bütün olarak ele almakta, artık de-
ğerin aldığı farklı  biçimleri, rant ve kârı, toplam değerin bölüşümü so-
runu içinde değil, artık değerin bölüşüm sorunu içinde incelemektedir. 

Bu ilişki ve kavramları foımel  bir biçimde incelemek için, Marx'a 
paralel olarak iki-kesimli bir model kullanılacaktır. Burada, daha önce 
de olduğu gibi, Marx'tan farklı  olarak, modelin hareket noktası değerler 
değil üretim katsayılarıdır. Bu kesimlerden birinde üretim aracı, A, 
diğerinde ise tüketim malı, B, üretildiğini ve her iki malın da üretiminde 
üretim aracının ve işgücünün kullanıldığını; üretim aracı kesimindeki 
üretim katsaydarının a, ve a,, tüketim malı kesimindeki katsayıların 
ise a7 ve rJ.?  olduğunu; kesimlerde ölçeğe göre veriminin değişmediğini; 
ve toplam üretim aracı üretiminin X,  tüketim malı üretiminin ise Y 
olduğunu varsayarsak, birim output değer denklemleri: 

« ı K  + « ı = K 
(2.20) 

a2 la + a2 = X„ 
toplam üretim denklemleri ise; 

Xa[X„  + Xa,  = XXa  = Qa 
(2.21) 

Ya2la  + Yoc2 = YÂb  = Qb 

olacaktır. Xa  ve Âb bir birim A ve B malının, Qa ve Qb ise sırasıyla X  ve 
Y  birim A ve B malının içerdiği toplam işgücü miktarıdır. Bu malların 
üretiminde kullanılan toplam değişmeyen sermaye miktarları, veya, 
bu malların üretim araçlarının içerdiği toplam dolaylı işgücü miktar-
ları: 
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Ca — Xa1Aa 
(2.22) 

Cb = Ya2Aa 
olacaktır. 

Değişen sermaye, malların üretiminde dolaysız olarak kullanılan 
toplam işgücünün değeri veya ödenen ücret mallarının içerdiği işgücü 
miktarı olduğu için, birim işgücüne ödenen, ya da bu işgücünün yeni-
den üretiminin gerektirdiği tüketim malı miktarı  wi ise: A malının bir 
biriminin üretimi için gerekli dolaysız işgücünün değeri a,M.'vA6, B ma-
lının bir biriminin üretimi için gerekli dolaysız işgücünün değeri ise 
c/.2ws/.b  olacaktır. Dolayısıyla A ve B mallarının X  ve Y  miktarlarının 
gerektirdiği değişen sermayeler: 

Va  = Xa,wîA6 
(2.23) 

Vb  = Ycf.2wsÂb 

olacaktır. A malının X  biriminin üretiminde harcanan dolaysız işgücü 
miktarı Xa,, B malının Y  biriminin üretiminde harcanan dolaysız 
işgücü miktarı Ya, olduğu için bu kesimlerde yaratılan artık değerler: 

= - V a 

(2.24) 
S6  = y«2 - vb 

Sa,  Sb  > 0 olması için ws kb  < 1 olmalı, yani bir birim işgücüne ödenen 
malların işgücü içeriği birden küçük olmalıdır. 

C„ + K  + Sa  = Qa 
(2.25) 

C„ + Vb  + Sb  = Qb 

değişmeyen ve değişen sermaye ile artık değer cinsinden ifade  edilen 
değer eşitliklerini vermektedir. 

Marx, artık değerin değişen sermayeye oranını artık değer oranı 
veya sömürü oranı olarak tanımlamaktadır. (2.23) ve 2.24)'den: 

Sa  _ S„ _ 1 — wsXb 

K Vb  wsk„ 
(2.26) 

artık değer oranını vermektedir. İşgücüne ödenen tüketim malı miktarı, 
ıv,., her iki kesimde de aynı olduğu zaman bu oran eşitlenmektedir. 
(2.26)'nın paydasmdaki ifade,  bir birim işgücüne ödenen tüketim ma-
lının işgücü miktarı, payındaki ifade  ise bir birim işgücünün yarattığı 
aıtık değerdir. Artık değer oranı her iki kesimde de aynı olduğundan 
değer eşitliklerini: 

S 
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Ca + Va  (1  +s) = Qa 
(2.27) 

Cb + Vb  (1  +s) = Qb 

şeklinde yazmak mümkündür. 
Artık değer oranının eşitlenmesi için gerekli koşullardan biri, 

işgücünün değerinin, ı c ^ ' n i n bütün kesimlerde aynı olması, diğer bir 
deyimle reel ücretlerin eşitlenmeğidir. Ancak bunun yanında, işgü-
nünün uzunluğunun da bütün kesimlerde aynı olması gerekmektedir. 
Eşit işgünü uzunluğu varsayımı yukarıdaki modelde dolaylı olarak 
yapılmaktadır; birim işgücü her iki kesimde de aynı işgücü saatini 
göstermektedir. Eğer işgününün uzunluğu eşitlenmiyorsa, örneğin A malı 
üretiminde bir işçi 8 saat, B malı üretiminde de 10 saat çalışıp ws kadar 
tüketim malı alıyorlarsa ve bir birim tüketim malının içerdiği işgücii 
2 saat ise, A malı kesiminde artık değer oranı (8 — 2m?s)/2m;s, B malı 
kesiminde ise (10—2ws) /2ws olacak, dolayısıyla bu oranlar eşitlenme-
yecektir. Ancak, işgününün uzunluğu eşit olmasa bile, ücretler saat başına 
ödeniyorsa artık değer oranları eşitlenecektir. Eğer saat başına ödenen 
ücret w's  kadar tüketim malı ise, yukarıdaki örnekte A malı kesimin-
deki artık değer oranı (8 — 16m/s)/16w's,  B malı üreten kesimde ise 
(10—20w's) /20M?'s olacak ve bu oranlar eşitlenecektir. 

Marx, işçiler arasındaki rekabetin işgünü uzunluğunu ve reel 
ücretleri eşitlemeye yöneldiğini; serbest rekabet koşulları altında bunun 
sağlanacağını ve dolayısıyla artık değer oranının eşitleneceğini belirt-
mektedir. Serbest rekabet varsayımı burada da yapıldığı için model, 
eşit artık değer oranı ile formüle  edilmektedir. 

işgücünün yeniden üretiminin gerektirdiği tüketim malı miktarı, 
ws, veri iken, artık değer oranı iki şekilde artabilir; bütün kesimlerde 
işgününün uzatılması ve /veya tüketim malının değerini azaltan bir 
teknolojik gelişme sağlanması. Bunlardan ilkinde S arttığı için Marx 
buna mutlak  artık değerin, ikincisinde ise V  azaldığı için buna da 
göreli  artık değerin artması demektedir. 

Mutlak artık değerin artması halinde, işgücünün yeniden üre-
timi için gerekli tüketim malı miktarının, işgücü saati ile aynı oranda 
artmadığı veya ücretlerin saat başına ödenmediği varsayılmaktadır. 
Bu takdirde (2.26)'daki ifadenin  payındaki birim işgücünün çalışma 
saati artacak ve bu s'yi artıracaktır. 

Göreli artık değerin artması, tüketim malının değerinin, Afc'nin 
azalmasını gerektirir. Bunun için, daha önce de görüldüğü gibi, A veya 
B malının üretim katsayılarından birinin azalması yeterlidir: 
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= - j a - j - = t r 1 . . + « . 

olduğundan a,, a2 , a, veya a2 'deki bir azalma, bir birim tüketim malının 
içerdiği işgücü miktarını, A/,'yi azaltacak ve artık değer oranını artıra-
caktır. Kısaca, göreli artık değerin artması, işgücünün değerinin veya 
değişen sermayenin düşmesini gerektirmektedir. 

Ricardo'da olduğu gibi Marx'ta da kapitalist üretim koşulları altın-
da temel bölüşüm kategorileri ücret ve kârdır. Marx, değer analizinden 
hareketle kârın kökeninin artık değer olduğunu ve artık değer tarafından 
belirlendiğini göstermeye yönelmiştir. (2.25)'deki değer eşitliklerinde 
Sa  ve Sb,  üretim aracı ve tüketim malı üreten kesimlerde yaratılan 
artık değerdir. Malların piyasadaki fiyatları  Xa ve ^6 'ye eşit olduğu za-
man, kapitalistler, bu malların satışından, Sa  ve Sb 'ye eşit bir kâr elde 
edeceklerdir. Marx, kârın, mallar arasındaki değişimin eşit olmaması 
nedeniyle ortaya çıkmadığını, aksine, kendi çabasının eşit değişim halinde 
kârı açıklamak olduğunu ve bu yapılmadığı takdirde kârın hiç bir za-
man açıklanamayacağını belirtmektedir. Dolayısıyla Marx'm artık 
değer teorisi, onu kâr teorisine götürmekte ve malların içerdiği işgücü 
zamanı ile işgücünün değeri arasındaki fark  aynı zamanda kârı belirle-
mektedir. 

Burada her iki kesimde elde edilen kâr, bu kesimlerde yaratılan 
artık değere eşit olduğundan kâr oranları: 

Tb = 

ca+va  (CJVa)  +  1 ka 

sb _ S _ s 
(2.29) 

Cb +Vb  (C JVb)  + 1 kb  + 1 

olmaktadır. ka  ve kb,  bu kesimlerdeki değişmeyen sermayenin değişen 
sermayeye oranı veya Marx'ın deyimiyle sermayenin organik  bile-
şimi'  dir. 

Sermayenin organik bileşimi, üretim katsayıları ve reel ücret ta-
rafından  belirlenmekledir. (2.22) ve (2.23)'den: 

K = ®A/«ıwA 
(2.30) 

K = M a / a 2 W ! A 
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olduğundan ve değerler, ?.a ve Âb, (2.2 8)'de görüldüğü gibi üretim kat-
sayıları tarafından  belirlendiğinden, üretim katsayıları sabitken, reel 
ücretlerdeki bir artış her iki kesimde de sermayenin organik bileşimini 
aynı oranda azaltacaktır. Diğer yandan (2.30)'da görüldüğü gibi üretim 
katsayılarmdaki değişmelerin ka  ve kb  üzerindeki etkisi, bu değişmelerin 
Âa I).b  üzerindeki etkisiyle adam başına kullanılan üretim aracı miktar-
ları,  a,/a,  ve a 2 / a 2 , üzerindeki etkisine bağlıdır. Xa  ve Ab'nin (2.28)'deki 
değerlerini (2.30)'da yerine koyarak, katsayılardaki değişmelerin ka 

ve kb  yi farklı  yönde ve/veya oranda etkileyeceğini gözlemek müm-
kündür. kalkb  = (a1  /aj) /(a2/a,) olduğundan, herhangi bir kesimde 
adam başına kullanılan üretim aracı miktarındaki  bir artış, o kesim-
deki sermayenin organik bileşimini diğer kesime oranla artıracaktır. 
Organik bileşim, dolaylı işgücü miktarının işgücünün değerine oranına 
eşit olduğundan, d  =Cf(S-j-V,)  yani d,  dolaylı-dolaysız işgücü oranı 
olarak tanımlanırsa: 

ka  = da  (1  +8) 
(2.31) 

k„ = db  (1  + s) 
Dolaylı-dolaysız işgücü miktarları oranları, sermayenin organik bile-
şiminin aksine tamamen üretimin teknik katsayıları tarafından  be-
lirlenmektedir. (2.31) bu katsayılarla organik bileşim arasındaki iliş-
kiyi tanımlamakta, bu ilişkinin parametresi ise s olmaktadır. Eğer 
kesimlerde dolaylı-dolaysız işgücü oranları eşit değilse, s ne olursa olsun, 
dolaysız işgücü başına daha çok dolaylı işgücü kullanan kesimin or-
ganik bileşimi daha yüksek olacaktır. Bu sonuç sadece buradaki iki-
kesimli model için değil, birden fazla  üretim aracı üretildiği ve kul-
lanıldığı zaman da geçerlidir. Diğer yandan teknik katsayılar veri iken, 
sermayenin organik bileşimi artık değer oranı ile aynı yönde değiş-
mektedir ve teknik katsayılar sabit kalsa bile s arttığı takdirde k  da 
artacaktır. Nihayet, eğer teknolojik bir değişme dolaylı-dolaysız iş-
gücü oranını artıyorsa, d—k/l+s  olduğundan, bu fc'daki  artışın 
s'deki artıştan daha fazla  olması veya k  artarken s'nin düşmesi ya da 
sabit kalması demektir. 

Marx bu kavramı tanımlarken, sermayenin teknik-bileşimi  ile 
değer-bileşimi  kavramlarını birbirinden ayırmakta ve organik bileşim 
kavramını değer-bileşimini ifade  etmek için kullanmaktadır. Teknik-bi-
leşim, kısaca, üretim katsayıları arasındaki oranlardır; a, /a, ve a 2 / a , . 
Bu oranlar değerleri belirlediği için hem teknik katsayılardaki bir de-
ğişme hem de, teknik-bileşim veri iken, bölüşümdeki bir değişme, ser-
mayenin organik bileşimini değiştirmektedir. 
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Mallar içerdikleri işgücü oranlarında değiştirildikleri zaman, ke-
simlerin organik bileşimlerinin farklı  olması, kâr oranının da farklılaş-
masına yol açmaktadır: 

a ı / a ı < a2İ<*2  iken ka  < kb  ve ra £ rb (2.32) 

olacak ve organik bileşimi daha yüksek sermaye kullanan kesim daha 
düşük kâr oranı elde edecektir. Bu iki kesimin aynı kâr oranının elde 
etmesi için ka=kb  olmalıdır. Bu ise modelde a, /«j = o 2 / a 2 veya da—db 

olmasını gerektirir. 

Sermayenin organik bileşiminin eşit olduğunu varsayarsak (2.26) 
ve (2.29)'dan: 

r _ a , — OC,M>A = « 2 — , 2 . 3 3 ) 
a,Aa + a]«;sA6 a2la + <x2wslb 

Marx'ın bölüşüm konusundaki temel önermeleri (2.26), (2.29) 
ve (2.33)'de ortaya çıkmaktadır. İşgücünün değeri veya reel ücretler 
arttığı zaman kâr ve artık değer oranı azalmakta, yani kâr ve artık 
değer oranları aynı yönde değişmektedir. (2.29)'da görüldüğü gibi kâr 
oranının pozitif  olması artık değer oranının pozitif  olmasına bağlıdır; 
s > 0 olduğu zaman r > 0 olduğundan kâr ancak sömürünün var-
lığı halinde mevcuttur. Malların üretiminde dolaysız işgücü yanında 
üretim araçları da kullanılıyorsa, yani k  pozitif  ise, kâr oranı artık 
değer oranından daha küçük, aksi halde artık değer oranına eşit olacak-
tır. Nitekim Ricardo modelinde tarımsal üretimde sadece işgücü kul-
lanıldığı için modelin (2.1.a)'daki kâr oranı, Marx'm modelinin sömürü 
oranına, (2.26)'ya tekabül etmektedir. (2.33)'deki kâr oranı eşitliğinde 
ise paydaki ifadeler,  bir birim output için gerekli  işgücü zamanı ile 
işgücünün değeri arasındaki fark,  yani artık; paydadaki ifadeler  ise 
toplam sermayenin değeridir. Görüldüğü gibi al — a2 = 0 olduğu, 
yani sadece dolaysız işgücü kullanıldığı zaman (2.33), (2.26) ve (2.1.a) 
ile çakışacaktır. 

Buraya kadar model iki temel varsayıma dayandırılmıştır; ölçeğe 
göre verimin sabit olduğu ve işgücünün homojenliği varsayımları, 
ölçeğe göre artan veya azalan verimin mevcut olması halinde değerler 
ve değer oranları sadece üretim katsayılarına değil aynı zamanda kesim-
lerin üretim yoğunluklarına da bağlı olacaktır. Ölçeğe göre değişen 
verim halinde değer eşitliklerini: 
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X + X a, = X l a b (X) ; 3(1) = 1 ; 8' > O 
(2.34) 

Y a2Xa  + Y «2 = Y y (Y) ; y(l) = 1 ; / 

şeklinde göstermek mümkündür. Burada X ve Y kesimlerin üretim 
yoğunluklarını gösteren değişkenler,  â (X) ve y(Y)  ise ölçekteki, 
yani X ve Y'deki değişmelerin verim üzerindeki etkilerini gösteren 
fonksiyonlardır.  (5 (1) = y (1) = 1 olduğundan, o1 ? a2 , otj ve oc2, birim 
ölçeğe tekabül eden üretim katsayılarıdır. d',  y'  > 0 iken her iki 
kesimde de artan verim, aksi halde ise azalan verim vardır. Artan 
verim halinde üretim yoğunlukları arttığı zaman kesimlerde adam başı-
na üretilen output, <5(X) /«, ve y( Y) /a2 , artacaktır. Bu koşullar al-
tında değerler: 

X - 2 _ «1 I »1 a 2 (2 
- Ö(X)  - a, ' » - S  (X) + d(X)  [y(Y)  - o 2 ] 

yani ölçeğe bağb olacaktır. Aynı şekilde artık değer oranı da ölçekle 
birlikte değişecektir. Bu olgu değer ve bölüşüm konusundaki önerme-
leri etkilememektedir, ölçeğe göre verim değiştiği zaman, malların 
üretimi için toplumsal olarak gerekli işgücü miktarı sabit olmayıp 
üretim teknolojisinin özelliklerine göre, ölçeğe bağlı olarak değişecektir. 
Eğer ölçek arttıkça verim de artıyorsa, gerekli işgücü miktarı azahyor 
demektir. Bu, tamamen teknolojik bir olgudur ve bu koşullarda da 
değerler sadece ve sadece teknolojinin özelliklerine bağlıdır. Aynı olgu 
Ricardo'da da ortaya çıkmakta, marjinal ve marjinal-üstü toprak 
parçalarında birim output başına gerekli işgücü miktarı farklı  olmakta 
ve bu rantı doğurmaktadır. Ancak, Ricardo'daki değişen verim ile 
buradaki değişen verim arasında önemli bir fark  vardır; Ricardo'da 
aynı mal, toprağın verimine göre farklı  işgücü miktarları içermekte 
ve bu malın piyasa fiyatı,  en yüksek işgücü içeriği tarafından  belir-
lenmektedir. Oysa burada aynı malın belli bir ölçekte tek  bir işgücü 
içeriği vardır ve endüstri bu ölçekle çalıştığı sürece işgücü içeriği değiş-
memektedir. Dolayısıyla burada bir rant sorununun ortaya çıkması 
söz konusu değildir. Ancak, aynı üretim tekniğini farklı  ölçeklerde kul-
lanan çok sayıda firma  varsa, bu rant sorununun yine ortaya çıkacağı 
düşünülebilir; eğer malın değişim oranı en düşük ölçekli firmanın  üret-
tiği malın işgücü içeriği tarafından  belirleniyorsa, daha yüksek ölçek-
le çalışan firmalar  daha yüksek kâr ve artık değer oranı elde edecekler-
dir. Bununla beraber, Ricardo'daki durumun aksine, ölçeğin ve 
firma  büyüklüğünün değişmesi, üretim araçlarının yeniden üretile-
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bilmesi nedeniyle, serbest rekabette firma  büyüklüklerinin ve kâr 
oranlarının eşitlenmesi, ya da rekabetin ortadan kalkması beklenmelidir. 

Ölçeğe göre verimin değişken olması, talebin ölçeği belirlemesi 
nedeniyle, değerin, fiyatların  ve bölüşümün de talep tarafından  belir-
lenmesi sonucunu doğurmayacaktır. Modelde ücretler asgari geçimlik 
düzeyde belirlenmekte ve ileride görüleceği gibi bu, işçilerin tasarruf, 
kapitalistlerin tüketim yapmadıkları (klasik tasarruf  fonksiyonu) 
varsayımı altında, üretim araçları stokları veri iken, kesimlerin üretim 
yoğunluklarını belirlemektedir. Böylece bölüşüm talebe değil talep bö-
lüşüme bağlıdır ve nihaî analizde bölüşüm değerleri belirlemektedir. 

Aynı şekilde işgücünün homojen olmaması da teorinin genelliğini 
kısıtlamamaktadır. Heterojen  işgücü sorunu çeşitli şekillerde ortaya 
çıkabilir. Bunu incelemek için önce yukarıdaki modelde tüketim ma-
lının üretimi için gerekli olan dolaysız işgücünün basit işgücü, üretim 
aracı üretimi için gerekli olan işgücünün ise nitelikli işgücü olduğunu 
varsayalım. Basit işgücünün yeniden üretimi için gerekli tüketim malı 
miktarı ıvs olsun ve nitelikli işgücünün yeniden üretimi tvs'  kadar 
tüketim mah, wt kadar da üretim aracı (örneğin defter,  kitap vs.) ge-
rektirsin. Bu durumda bir birim basit işgücünün değeri B = ws 

bir birim nitelikli işgücünün değeri N  = ws'  Ab -f-  wtXa  olacaktır. Böy-
lece, bir birim nitelikli işgücü N/B  birim basit işgücüne eşittir. Bu 
oranı /S ile gösterirsek (/? > 1), (2.20)'deki değer eşi likleri: 

« i K  + a ı = K 
(2.20. a) 

«2 K + fai  = h 

haline gelecektir. Bu eşitliklerde ber iki kesimde de basit işgücü yer 
aldığından değerler, malların içerdiği basit işgücü miktarları ile belirtil-
miş olmaktadır. Ricardo ve Marx, basit işçi ile nitelikli işçilerin ücret 
oranlarının, uygulamada, uzun dönemde oluşan geleneklerle belirlendiğini 
ve bu oranların işgücünün değer oranlarını, /S'yı yansıttığını, böylece 
bu indirgemenin sürekli olarak yapıldığını belirtmekte ve bunu ücret 
farklılaşmasının  temel nedeni olarak öne sürmektedirler. Birden fazla 
farklı  nitelikte işgücü bulunsa ve/veya farklı  nitelikteki içşiler aynı 
malların üretiminde bir arada çalışsalar bile, bunların yeniden üretim 
denklemleri (N  ve B) bilindiği sürece indirgeme işlemi her zaman 
yapılarak değerler basit işgücü cinsinden ifade  edilebilir. 

Heterojen  işgücü ile ilgili asıl sorun, farklı  nitelik ve beceriye 
sahip işgücünün, aynı malların üretiminde farklı  etkinlikte olmasından 
doğmaktadır. Bunu basit bir örnekle göstermek için ekonomide iki 
mal, A ve B malları ile farklı  nitelikte iki işgücü, siyah (Ls) ve beyaz 
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(Lb)  olduğunu, bir siyah işçinin beyaz işçiden A malı üretiminde %200, 
B malı üretiminde ise % 100 daha etkin olduğunu varsayalım. Kısaca: 

A Malı B Malı 

1 Ls 3 2 
1 Lb 1 1 

olmakta, bir siyah işçi 3 birim A malı veya 2 birim B malı, bir beyaz 
işçi ise 1 birim A veya 1 birim B malı üretmektedir. Bu malların değer-
lerini basit (beyaz) işgücü ile ifade  edebilmek için, bir siyah işgücü ile bir 
beyaz işgücünün yeniden üretim denklemlerinin bilinmesi gerekmektedir. 
Bir siyah işgücünün yeniden üretimi için 2 birim A malı, bir beyaz işgü-
cünün yeniden üretimi için de bir birim A malı gerektiğini varsayarsak, 
Ls — 2 Lb olacaktır. Bu durumda A ve B mallarının içerdiği basit 
(beyaz) işgücü sırasıyla: 

\ a = 1 L„ 3Afl  = 1 Ls = 2 Lb 

h = 1 i j 2Ab = 1 Ls = 2 L„ 
olacaktır. Görüldüğü gibi B mahnın basit işgücü cinsinden değeri her 
iki durumda da \ — l'dir. Buna karşılık A malının basit işgücü 
cinsinden  değeri,  bu malın beyaz (basit) veya siyah işçiler tarafın-
dan üretildiğine göre değişmekte, ilkinde ?.a — 1 Lb, ikincisinde ise 
).a = 2 /3 Lb olmaktadır. 

Bu durumda malların işgücü içeriklerinin anlamlı bir şekilde sap-
tanamayacağını söylemeden önce bu ekonomide hangi tip işçinin hangi 
malın üretiminde kullanılacağını saptamak gereklidir. Bir siyah işçi 
beyaz işçiye kıyasla A malı cinsinden iki misli ücret almakta, buna 
karşıhk beyazın iki misli B malı üretmektedir. Böylece kapitalist için 
B malı üretiminde beyaz veya siyah işçi kullanmak arasında bir fark-
yoktur. Buna karşılık A malı üretiminde bir siyah işçi yine iki misli 
ücret almakta, ancak beyaz işçinin ürettiğinin üç katmı üretmektedir. 
Bu nedenle ekonomide A malının üretiminde beyaz işçi kullanılmayacak-
tır. Dolayısıyla A malının içerdiği basit işgücü 2 /3 Lb, B malının içer-
diği basit işgücü ise 1 Lb olacak, bu iki mal arasında tek  bir değişim 
oranı oluşacaktır. Görüldüğü gibi burada da heterojen işgücü, ekono-
mide teknik veya işgücü seçiminin kârlılık kıstasına göre olması ne-
deniyle, değerlerin ve değişim oranının belirlenmesi açısından bir sorun 
yaratmamaktadır.1 

1 Eğer işgücünün yeniden üretim maliyetleri Ls < 2 L b ise, bu ekonomide beyaz işçi kul-
lanılmayacak, 2 L t < Ls < iLb ise siyah işçi B mahnın üretiminde kullanılmayacak, Ls > 3 L b 

ise siyah işçi hiç kullanılmayacaktır. 



OKUMA ÜSTESİ 

2 . 2 . Ricardo:  Azalan Verim  ve Bölüşüm 

1. Blaug (1962), pp. 81-95. 
2. Dimitriev (1904)*, pp. 83-95: Ri-

cardo'nun rant teorisi. 
3. Dobb (1973)*, Ch. 3: Ricardo'da 

değer ve bölüşüm. 
4 . Kaldor (1956)*: Ricardo'nun bö-

lüşüm teorisi. 
5. Marx (1905-10), Chs. 11-13; 15-16. 
6. Pasinetti (1960)**: Matematiksel 

bir model. 
7. Ricardo (1817)**, Chs. II -VI . 

2 . 3 . Marx:  Artık  Değer Teorisi 

1. Bose (1971) 
2. Böhm-Baverk (1898)*: Emek - de-

ğer teorisinin eleştirisi. 

3. Desai (1974)*, Ch. IV: Teorinin 
sistematik ve basit bir anlatımı. 

4 . Dobb (1973)*, Ch. 6, pp. 141-155. 
5. Marx (1849)** 
6. Marx (1867)**, Parts III-IV. 
7. (1905-10)*, Part II, Ch. 10. 
8. (1898)** 
9. Morishima (1973)**, Part II: 

Matematiksel bir formülasyon. 
10. (1974)* 

11. Okishio (1963), pp. 291-296. 

12. Samuelson (1957): Neoklasik eleş-
tiri. 

13. Sweezy (1942)**, Ch. IV: Teorinin 
Marx'taki formülasyonu. 



3. DEĞER VE FİYAT 

3.1. TRANSFORMASYON  PROBLEMİ 

Sermayenin organik bileşiminin eşdenli olmaması halinde, malların 
içerdikleri işgücü miktarlanyla orantılı olarak değiştirilmesi, kesim-
lerdeki kâr oranlarının farklılaşmasına  yol açmaktaydı. Serbest rekabet 
koşulları altında kapitalistler arasındaki rekabet kâr oranının eşitlen-
mesini sağlayacağı için malların fiyat  oranları değer oranlarından farklı 
olacaktır. Değerlerin fiyatlara,  artık değerin de kâra dönüşmesi sorunu 
transformasyon  problemVnı  oluşturur. 

Sermayenin organik bileşiminin kesimlerde farklı  olmasının temel 
nedeni, dolaylı-dolaysız işgücü oranlarının farklı  olmasıdır. Bu fark-
lılaşmanın ortaya çıkış biçimlerini Ricardo açıkça belirtmektedir. Bun-
lar kısaca: 

i. Kesimlerdeki sermaye yapılarının farklı  olması. Marx'ta bu, 
değişmeyen-değişen sermaye oranlarının farklılaşması,  Ricardo'da ise 
sabit sermayenin işletme sermayesine oranının farklılaşması  şeklinde 
tanımlanmaktadır. 

ii. Malların üretim dönemlerinin farklı  olması. Yukarıdaki modelde 
olduğu gibi kesimlerde sadece dayanıksız üretim aracı kullanıldığını 
varsayarak bu durumu inceleyebiliriz, aı kadar işgücü «ı kadar üretim 
aracını bir üretim döneminde, örneğin bir yılda işleyerek bir birim üre-
tim aracı üretsin: a 2 kadar işgücü ise a, kadar üretim aracını iki yıl 
boyunca işleyerek bir birini tüketim malı üretsin. Bu malların üretilip 
piyasaya çıkarılmaları için geçen zaman farklı  olmaktadır. Malların 
değer denklemleri: 

«ı X a + a ı = Afl 

(3.1) 
a2 la + 2 a, = Xb 

olacaktır. Böylece, a1l«.l  — a, /a, olsa bile, bu iki malın içerdikleri 
dolaylı işgücünün dolaysız işgücüne oranı farklı  olacağmdan kesimlerin 
organik bileşimleri farklıdır.  Burada tüketim malının birinci yıl sonunda 
yarı işlenmiş hale geldiğini, a 2 kadar işgücünün ikinci yıl boyunca bu 
yarı işlenmiş malı işleyerek nihaî mal haline getirdiğini varsaymak da 
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mümkündür. Yarı işlenmiş malın içerdiği işgücü miktarı = a,Âa + « 2 

olduğundan, Xb = A'b + a 2 olacak, buradan (3.1)'e ulaşılacaktır. 

iii. Üretim araçlarının dayanıklılık sürelerinin farklı  olması. Yu-
karıdaki modelde üretim araçlarının dayanıksız olduğu varsayılmaktay-
dı. Üretim araçlarının dayanıklı olması halinde, değişmeyen sermayenin 
nihai outputa kattığı işgücü, dayanıklı üretim aracının aşınma oranına 
bağlıdır. Bunun için A ve B mallarının üretim dönemlerinin aynı, 
üretim aracının dayanıklı olduğunu, A malının üretiminde A,, B ma-
lının üretiminde ise A 2 kadar dayanıklı üretim aracı kullanıldığını ve 
bunların aşınma oranlarının dı  ve d2  olduğunu varsayarsak değer eşit-
likleri: 

dıAıK  + «ı = K 
(3.2) 

d2A2Xa + a 2 = ?.b 

olacaktır. dl  ^ d2  olması, bu araçların kesimlerdeki aşınma oranlarının 
farkh  olması demektir. Dolayısıyla A1/x1 = A2Icl2 olsa bile, kesim-
lerde sermayenin bileşimi veya dolaylı-dolaysız işgücü oranları farkh 
olacaktır. 

Aynı şekilde eğer malların üretiminde hem dayanıklı hem de da-
yanıksız üretim araçları bir arada kullanılıyorsa, bazı kesimlerde işgücü 
başına daha çok, diğer kesimlerde ise daha az dayanıklı (dayanıksız) 
üretim aracı kullanılması, diğer bir deyimle, değişmeyen  sermayenin 
bileşiminin farklılık  göstermesi, sermayenin organik bileşiminin fark-
lılaşmasına yol açacaktır. 

Ricardo, bütün bu durumlarda dolaylı ve dolaysız işgücünün kul-
lanılma sürelerinin farklılaştığına  işaret ederek sermaye yapısmdaki bu 
farklılaşmaları  tek bir unsura, zaman unsuruna indirgemektedir. 
Kâr oranı da zaman boyutlu bir değişken olduğuna göre, sermaye 
yapısının, veya Marx'ın deyimiyle sermayenin organik bileşiminin 
farklılaşmasına  yol açan bu nedenler, mallar, içerdikleri işgücü 
miktarlarıyla orantılı olarak değiştirildikleri zaman, kâr oranının da 
farklılaşmasına  sebep olmaktadır. Bu farklılaşma  yukarıda (2.29)'da 
açıkça görülmektedir. Aynı sonucu, sorunu zaman unsuruyla açıklamak 
suretiyle de elde edebiliriz. Bunun için Ricardo'nun üzerinde durduğu 
yukarıdaki durumlardan biri ile ilgili bir örnek vermek yeterli olacaktır. 

işgücünün homojen olduğunu varsayahm. Bir üretim kesiminde 2 
işçi bir üretim döneminde, örneğin bir yılda, bir ton buğday üretiyorsa 
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ve işçi başma yılda ödenen ücret 0.4 ton buğday ise, bir ton buğdayın 
değeri 2 işgücü-yılı, işgücünün değeri ise 2x0.4 =0.8 işgücü-ydıdır. 
Bu durumda kesimde elde edilen kâr oranı, (2.33) gereğince, (2-2x0.8) / 
2x0.8=1/4 olacaktır. Diğer bir kesimde bir işçi bir yıl çalışarak bir 
dokuma makinesi üretiyorsa, bu makinenin değeri bir işgücü-yılı ola-
caktır. Buğday ile makine içerdikleri işgücü miktarları ile orantılı 
olarak değişiyorlarsa, değişim oranı 1 /2'dir. Reel ücretler her iki 
kesimde de aynı ise makine üretiminde elde edilen kâr oranı 
(1—1x0.8) / l x 0 . 8 = l / 4 olacak ve kâr oranı eşitlenecektir. Eğer ikinci 
yılda bu makineyi kullanan bir işçi yıl boyunca 1 km. kumaş dokuyor-
sa, kumaşın içerdiği toplam işgücü, makinenin içerdiği dolaylı işgücü, 
1, ile dolaysız işgücü, l ' in toplamına, yani 2 işgücü yılına eşittir. Eğer 
kumaş ile buğday içerdikleri işgücü miktarlarıyla orantılı olarak deği-
şirlerse değişim oranı 1 olacaktır. Reel ücretler her iki kesimde de aynı 
ise kumaş üretiminde elde edilen kâr oranı (1—0.8)/1.8 yani 1/9 ola-
caktır. 

Görüldüğü gibi artık değer oranı her iki kesimde de aynı olduğu 
ve bir ton buğday ile bir km. kumaş aynı miktar toplam işgücü içerdiği 
halde, bu iki malın değişim oranı içerdikleri işgücü miktarlarıyla oran-
tılı olduğu zaman kâr oranı farklılaşmaktadır.  Bunun nedeni, bir deyim-
le, bu iki kesimde sermayenin organik bileşimlerinin farklı  olmasıdır; 
buğday üretiminde organik bileşim sıfır  olduğu, yani sadece dolaysız 
işgücü kullanıldığı halde kumaş üretiminde organik bileşim 1 /0.8'dir. 
Ricardo aynı olguyu, bu iki kesimde, aynı miktar işgücünün kullanılma 
sürelerinin farklılaşması  şeklinde ele almaktadır. Buğday üretiminde 
2 işçi bir yıl çalışarak buğdayı piyasada satışa çıkacak hale getirir-
ken kumaş üretiminde bir işçi iki  yıl çalışarak kumaşı üretebilmektedir. 
Dolayısıyla aynı miktar işgücünün farklı  zaman süreleri içinde kul-
lanılması kâr oranının farklılaşmasına  neden olmaktadır. w s =0.4 reel 
ücret, a m , a c ve x k sırasıyla bir birim makinenin, buğdayın ve kuma-
şın gerektirdiği dolaysız işgücü miktarları ve Am, ?.c ve ).k da makinenin, 
buğdayın ve kumaşın değerleri ise değer denklemleri: 

a.cwskc (1 + r ) = Ac = 2 r = l / 4 
*mwsXc(l+r)  = Am = 1 r = l / 4 XJXC  = 1/2 (3.3) 

(Am+«*«>SAC) ( 1 + r ' ) = Aft  = 2 r ' = 1/9 l k \ l c = 1 

Kumaş üreten kesimde kâr oranının düşük olmasının nedeni, bu 
oranın toplam sermaye üzerinden hesaplanması ve toplam sermayenin 
bir parçasının, yani makineyi içeren değişmeyen sermayenin ise artık 
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değer yaratmamasıdır. Artık değer sadece dolaysız işgücü tarafından 
yaratıldığı için, reel ücretler veri iken, üretim araçları içinde somutlaşan 
dolaylı işgücü miktarı, dolaysız işgücü miktarına oranla ne kadar faz-
la ise kâr oranı o kadar düşük olacaktır. Örneğin eğer ikinci yılda 
dokuma makinesini kullanan beş işçi bu yıl boyunca bir km. halı do-
kuyorlarsa bu kesimin değer eşitliği: 

(Xm  + a„ Ws  Xc)  (1+r") = Xh  = 6; r" = 1/5; XjXc  = 3 
olacağından bu kesimde elde edilen kâr oranı buğday ve makine kesim-
lerinde elde edilen kâr oranından düşük, kumaş kesimindekinden ise 
yüksektir. Buğday ve makine kesimlerinde kâr oranı artık değer ora-
nına eşittir (kc=km=0).  Kumaş kesiminin organik bileşimi, kk  — 1 /0.8, 
hah kesiminin organik bileşiminden, kh  = 1 /4'den büyük olduğu, veya 
halı üretiminde toplam işgücünün, göreli olarak daha büyük bir kısmı 
dolaysız olarak kullanıldığı için, halı kesiminde kâr oranı daha yüksektir. 

Bütün bu kesimlerde kâr oranının eşitlenmesi, fiyatların  değer-
lerden sapmasına yol açacaktır. Makinenin ve buğdayın değerleri ve 
reel ücretler veri iken, kumaş kesiminde 1 /4'e eşit bir kâr oranının elde 
edilebilmesi için kumaşın, içerdiği işgücü miktarından daha yüksek bir 
fiyatla  satılması gerekmektedir. Bu kesimde kâr oranını eşitleyen fiyata 
p k dersek: 

Pk  = (Am + ws Xc)  (1+1/4) = 9/4; PJXC  = 9/8 > 1 
Aynı şekilde lıalı üreten kesimde kâr oranını eşitleyen fiyat,  ph = 

25 /4 > Xh  olacak ve halının buğday ile değişim oranı (25 /8), değer 
oranını -(3) geçecektir. Kumaş üreten kesimde sermayenin organik 
bileşimi daha yüksek veya kumaşın piyasada satışa arz edilmesi için 
geçen süre daha uzun olduğu için, kumaş ile halının değişim oranı 
(9 /25), bu iki malın değer oranını (1 /3) aşacaktır. 

Ücretlerin değişmesi halinde buğday ve makinenin değişim değerleri 
değişmeyecek, buna karşılık hah ve kumaşın değişim değerleri farklı 
oranlarda etkilenecektir. Eğer reel ücretler 0.45'e çıkarsa, kumaş ve 
halı, içerdikleri işgücü miktarlarıyla orantılı olarak değiştirildikleri 
zaman, bu kesimlerde elde edilecek kâr oranları sırasıyla 1 /19 ve 1 / l l ' e 
düşecek, buna karşılık buğday ve makine üreten kesimlerdeki yeni 
kâr oranı 1 /9 olacaktır. Halı ve kumaş kesimlerinde 1 /9 oranında kâr 
veren değişim değerleri sırasıyla ph = 55 /9 ve pk =19 /9 olacak ve dolayı-
sıyla her iki malın da değişim değeri veya fiyatı  düşecektir. Kumaş 
üreten kesimde sermayenin organik bileşimi daha yüksek olduğu için 
kumaş ile halının değişim oranı 19/55'e yükselecektir, ( cüretler arttığı 
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zaman sermayenin organik bileşiminin daha yüksek olduğu kesimde 
fiyatın  daha az artmasının nedeni, bu kesimde adam başına düşen 
sermayenin yüksek ve kâr oranı düşüp ücretler yükseldiği zaman, 
kârlardan ücretlere giden artığın daha fazla  olmasıdır. 

Sermayenin organik bileşiminin kesimlerde farklı  olması, ortaya 
iki olgu çıkartmaktadır; reel ücretler veri iken, malların fiyatlarının 
değerlerden sapması ve ücretler değiştiği zaman malların fiyatlarının 
farklı  oranlarda değişmesi. Ricardo bu olgulardan ikincisi, Marx ise 
ilki üzerinde durmuştur. Ancak Ricardo, kâr oranını eşitleyen fiyatları, 
veya Marx'ın deyimiyle üretim fiyatlarını  değerlerden formel  bir bi-
çimde türetmek çabasına girişmemiştir. Marx ise bu problemi çöz-
meye çalışmışsa da doğru bir formel  çözüme ulaşamamıştır. 

Değer sisteminin değişkenleri değerler, artık değer oranı ve iş-
gücünün değeri; fiyat  sisteminin değişkenleri ise fiyatlar,  kâr oranı ve 
reel ücret olduğundan, transformasyon  problemi, bir yandan değerlerin 
fiyatlara,  diğer yandan da artık değerin kâra dönüşümünü içerir. Bu 
problemin çözümünde Marx, sistemin tümünde yaratılan artık değer, 
S (=  Sa  + Sb)  ile kullanılan sermayeyi, C-\-V  (=Ca-rCb

J
rVa~\-Vh) 

bir bütün olarak ele almış ve toplumsal artık değer ve toplumsal ser-
maye kavramlarından hareket etmiştir. 

Marx'ın çözümündeki temel hipotezi toplumsal artık değerin, 
S,  toplumsal kâra, R, eşit olduğudur. Böylece toplumsal veya ortalama 
kâr oranı: 

* S (3-4) c+v c+v 
yani toplumsal artık değerin, toplumsal sermayeye oranıdır. Toplum-
sal sermayenin organik bileşimini, C/F 'y i k ile gösterirsek: 

? = r+ı ^ 
olacaktır. 

Marx, bu kâr oranını kullanarak (2.25)'deki değerleri fiyatlara 
dönüştürmektedir: 

(Ca  + Va)  (1  + r) = Pa 
(3.6) 

(Ch  + Vb)  (1  + f)  = Pb 

burada Pa ve Pb, X  birim A malı ile Y  birim B malının piyasa veya 
üretim fiyatlarını  göstermektedir. Değerlerle fiyatların  kıyaslanması, 
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sistemde yaratılan toplam değerin, Qa + Qp toplam fiyatlara  eşit 
olduğunu ortaya koyacaktır: 

Qa +Q„ = Pa + P* (3-7) 
Diğer bir deyimle A malının değeri ile fiyatı  arasındaki fark,  B malının 
fiyatı  ile değeri arasındaki farka  eşittir: Qa — Pa — Pb — Qb. 

Marx, (3.6)'da sadece değerleri fiyatlara  dönüştürmemekte, aynı 
zamanda toplumsal artık değeri, eşit kâr oranına göre kesimler ara-
sında dağıtmakta, diğer bir deyimle artık değeri kâra dönüştürmektedir. 
Fiyatların değerlerden sapması aynı zamanda kesimlerde kapitalistlerin 
elde ettikleri kârın, f  (Ca  + Va)  ve f  (Cb  + V„),  yaratılan artık değerler-
den, sVa  ve sVb,  farklı  olmasına yol açmaktadır. Bunların kıyaslanması: 

K >K  k ise Ra > Sa  ve Rb < Sb  (3.8) 

olduğunu ortaya koymaktadır; yani, herhangi bir kesimde sermayenin 
organik bileşimi, toplumsal sermayenin organik bileşiminden fazla 
(az) ise, o kesimde elde edilen kâr, aynı kesimde yaratılan artık değerden 
daha fazladır  (azdır). Aynı şekilde: 

Pa = Qa + (Ra  - Sa) 
(3.9) 

P*=Qb + (Rb  - Sb) 
olduğundan, sermayenin organik bileşiminin toplumsal sermayenin 
organik bileşiminden daha yüksek olduğu kesimde üretilen malın 
fiyatı,  o mahn değerinden daha yüksek olacaktır: 

Marx'ın, fiyat  sisteminin değer sistemi ile olan ilişkileri konusun-
daki temel önermelerini (3.4), (3.7) ve (3.8)'de gözlemek mümkündür. 
Bunlar kısaca: 

i. Toplumsal artık değer toplumsal kâra eşittir, (3.4). 

ii. Malların fiyatları  toplamı, değerleri toplamına eşittir, (3.7). 

iii. Bir mahn üretimindeki sermayenin organik bileşimi, toplum-
sal sermayenin organik bileşimine eşitse o malın fiyatı  değerine eşit, 
büyükse o mahn fiyatı  değerinden büyüktür, (3.8). 

Bu önermelerin geçerliği, izlenen yöntemin doğruluğuna bağlıdır. 
Bunu saptamak için (3.6)'daki fiyat  eşitliklerini (2.25)'deki değer eşit-
likleri ile kıyaslayalım. Her iki sistemi de birim üretim yoğunluğu cin-
sinden yazarsak: 
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A,Aa + <X,M>SA„ (1 + S ) = Xa  (O,Aa + A , » ^ ) (1 +f)  = pa 

(3 10) 
a2la + a2u>sA„ (1  +s) = (a2Xa  + <x.2w,?.b) (1  +r) = pb 

sırasıyla değer ve fiyat  sistemlerini vermekte ve pa ve pb, bir birim A 
ve B mallarının fiyatlarını  göstermektedir. 

Görüldüğü gibi Marx'm yönteminde, (3.6) ve (3.10)'daki fiyat 
sitemlerinin sol tarafından  değerler, sağ tarafında  ise fiyatlar  yer al-
maktadır; diğer bir deyimle A ve B malı outputlarının değerleri fiyat-
lara dönüştürüldüğü halde bu malların üretiminde kullanılan input-
ların değerleri fiyatlara  dönüştürülmemiştir. Marx'ın deyimiyle malların 
maliyet fiyatları,  yani malların üretiminde kullanılan toplam ser-
mayenin fiyat  cinsinden ifadesi,  değerler fiyatlara  dönüştüğü halde, 
hâlâ değerler, yani C + F ile gösterilmektedir. Fiyat sistemi egemen 
olduğu zaman kapitalistler üretimde kullanmak için bir birim A malına 
pa kadar ödeme yaptıkları halde (3.10)'da inputlar, fiyatlar  değil de-
ğerler cinsinden değerlendirilmektedir. Kısaca, Marx'ın transformas-
yon yöntemi hatalıdır. 

Marx'ın. yöntemindeki bu hata, hesaplanan fiyatların  ve kâr 
OTanınm yanlış olmasına ve reel ücretlerin değer ve fiyat  sistemlerinde 
farklılaşmasına  yol açmaktadır. Bundan başka, Marx'ııı yukarıdaki 
önermeleri, bu yöntemle hesaplanan fiyatlara  ve kâr oranına bağlı 
olduğu için, bu önermeler de geçerliğini yitirmektedir. Marx, yönte-
mindeki bu hatanm farkında  olmakla beraber, değişmeyen ve değişen 
sermayeyi de fiyatlar  cinsinden ifade  eden doğru çözümü bulma yoluna 
gitmemiştir. Sorunun ilk doğru çözümüne daha sonra Bortkiewicz 
ulaşmıştır. Burada, Bortkiewicz'in çözümü değil, daha fazla  genelliğe 
sahip bir çözüm verilecektir. 

Değerlerle fiyatların  veya genel olarak değer sistemi ile fiyat  sis-
teminin kıyaslanabilmesi için, bunların aynı birim cinsinden ölçülmesi 
gerekir. Bu ölçü birimi işgücü zamanıdır. Değer sisteminde değerler, 
malların içerdiği  işgücü miktarlarını gösterdiği halde, fiyat  sisteminde 
işgücü zamanı ile ölçülen fiyatlar,  malların satın alabilecekleri  işgücü 
miktarını gösterecektir. Örneğin A malının değeri 3 ise, bu mal 3 iş-
gücü birimi içermektedir; buna karşı bu malın işgücü zamanı cin-
sinden fiyatı  4 ise, A malı piyasada 4 birim işgücü satın alabiliyor 
demektir. Reel ücretler ws iken, bir birim işgücü ıvs kadar tüketim 
malı, B, satın alabileceğinden, bir birim tüketim malının işgücü cinsinden 
fiyatı,  pb, bu mahn bir biriminin satın alabileceği işgücü miktarına, yani 
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1 /tfs'ye  eşittir. Eğer A malının parasal fiyatı  p'"a,  B malının parasal 
fiyatı  da pm

b ise, parasal ücretler wm iken, bu malların işgücü zamanı 
cinsinden fiyatları  pa — pm

a jwm ve pb — pm
b /wm 'dir. Fiyat denklem-

lerini parasal fiyatlar  ve parasal ücret cinsinden ifade  edersek: 

(alP\  + «, wm) (1+r ) = p \ 
(3.11) 

(a2p\  + • « , w j (1+r ) = pm
b 

Görüldüğü gibi burada mallar hem output hem de input olarak 
fiyatlarla  değerlendirilmektedir. Fiyatları işgücü zamanı cinsinden 
ölçmek için bu eşitliklerin her iki tarafını  da M>m'ye bölersek: 

(«ıPa + a,) (1+r ) = P a 

(3.12) 
(aıPa  + «2) C1 +r) = Pb 

işgücü zamanı cinsinden ölçülen fiyatlarla  ifade  edilmiş fiyat  denklem-
lerini vermektedir. Reel ücretler ws=wm/pm

b  olduğundan: 

Pb = 1 K  (3-13) 
Reel ücretler veri iken (3.13)'den tüketim malının işgücü zamanı 

cinsinden hesaplanan fiyatını  bulmak mümkündür; pb hesaplandıktan 
sonra (3.12)'den pa ve r hesaplanır. Böylece, reel ücretler veri iken kâr 
oranını ve fiyatları  doğrudan doğruya üretim katsayılarından türet-
mek mümkündür; diğer bir deyimle, fiyat  sisteminin çözümü için değer 
sisteminin bilinmesi gerekmemektedir. 

Ancak, bilindiği gibi, değer sisteminde Marx'ın hareket noktası 
üretim katsayıları ve reel ücret değil, değerler ve artık değer oranıdır. 
Bu koşullar altında ise fiyat  sistemini değer sisteminden bağımsız 
olarak çözmek olanaksızdır. Bunu incelemek için önce üretim katsayıla-
rının ve artık değer oranının bilindiğini varsayalım. (2.26) ve (3.13)'den: 

Pb = ( 1 + 4 h (3.13.a) 
yani, tüketim malının fiyatını  artık değer oranı cinsinden yazmak 
mümkündür. Bu durumda fiyat  sistemi (3.12) ve (3.13.a)'dan mey-
dana geldiğinden, tüketim malının değeri, Xb, ve artık değer oranı, 
s, bilinmeden fiyat  sistemini çözmek olanaksızdır. 

Eğer üretim katsayıları değil de toplam değerler, Qa ve Qb veri 
ise, fiyat  sistemini yine değer sisteminden bağımsız olarak çözmek 
olanaksızdır. Bu durumda çözümü incelemek için bir birim A malının 
fiyatı  ile değeri arasındaki orana ya, bir birim B malının fiyatı  ile değeri 
arasındaki orana da yb diyelim: 
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Ya  -Patta  Yb  = Pblh  (3-14) 
Bu durumda (2.25)'deki değer sistemini fiyat  sistemine dönüştürmek 
için: 

(Caya  + Va  yb) (1  +r) =QaYa 
(3.15) 

(C>  ya + Vb  y„) (l+r)  = Qb yb 

eşitliklerini r, ya ve yb için çözmek gerekir. (3.13.a) ve (3.14)'den: 
Yb l + s (3-16) 

olduğundan değerler ve artık değer oranı biliniyorsa (3.15) ve (3.16)-
daki fiyat  sistemini çözmek mümkündür. Bu çözüm, görüldüğü gibi, 
değer sisteminin ve artık değer oranının bilinmesine bağlı olduğundan 
fiyat  sisteminin çözümü değer sisteminin çözümünden bağımsız değildir. 

Genel olarak fiyat  sisteminin değer sisteminden bağımsız olarak 
çözülüp çözülemeyeceği konusunda şu ilkeyi saptamak mümkündür. 
Eğer üretim katsayıları ve reel ücret (veya kâr oranı) veri ise, fiyat 
sistemi değer sisteminden bağımsız olarak çözülebilir. Aksine, eğer 
veri olan bölüşüm değişkeni artık değer oranı ise, ister üretim kat-
sayıları ister değerler verilmiş olsun, fiyat  sistemini değer sisteminden 
bağımsız olarak çözmek olanaksızdır. 

Böylece, doğru çözümü elde ettikten sonra, fiyat  sistemi ile değer 
sistemi arasındaki ilişkilere ve Marx'ın bu konudaki önermelerine dö-
nebiliriz. Fiyatlarla değerleri kıyaslamak için (3.12)'yi fiyatlar  için 
çözersek: 

a ı ( ! + r ) " i , a 2 a ! (l + r ) I n ı \ II T7\ 

P' = 1 - a, (l+r) j + 1 1 fl,  (l+r) j ( 1 + r ) ( 3 " 1 7 ) 

olduğundan, (3.17) ile (2.28)'in kıyaslanması, kâr oranı pozitif  olduğu 
sürece fiyatların  değerlerden daha yüksek olacağını göstermektedir. 
Nitekim aynı olguyu, (3.12)'yi (2.20) ve (3.15)'i de (2.25) ile kıyasla-
mak suretiyle de saptamak mümkündür. Dolayısıyla Marx'ın ikinci öner-
mesi, yani fiyatlar  toplamının değerler toplamına eşit olacağı, (3.7), 
transformasyon  problemi doğru bir şekilde çözüldüğü zaman geçersiz 
olmaktadır. Kâr oranı pozitif  olduğu zaman fiyatların  değerlerden 
büyük olduğu gerçeği, kesimlerdeki sermayenin organik bileşimlerinden 
bağımsız olduğu için, Marx'ın üçüncü önermesi, yani (3.8) ve (3.9)-
daki ilişkiler de geçersizdir. Kesimlerdeki sermayenin organik bileşimi 
eşitlendiği, yani a, /a l = az /a2 olduğu zaman bile değerler fiyatlardan 
küçük olmaktadır. (2.28) ve (3.17)'den: 
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Pa = Bk, (1+r) (1 —Qı) 
1 - al (1+r ) e > ı (3.18) 

Pb = ÖAb 
Bu olgu, sömürü mevcut olduğu sürece, malların salın alabileceği iş-
gücü miktarlarının, içerdikleri işgücü miktarlarından daha fazla  ola-
cağını gösterdiğinden, fiyatların  değerleri aşması, değişimin değer ya-
ratması değil sömürünün mevcut olması demektir. 

Diğer yandan Marx'm, üretim maliyeti ile değerler arasındaki 
ilişki konusunda yaptığı önerme, yani maliyet fiyatının  değerden küçük 
olduğu, maliyet fiyatı  (3.17)'deki fiyatlarla  hesaplandığı zaman, geçer-
siz olmaktadır. Nitekim (3.17) ve (2.25)'in kıyaslanması aipa + a t > /„ 
ve a2pa -)- a 2 > Ab olduğunu ortaya koymaktadır. 

Aynı nedenle toplumsal artık değerin toplumsal kâra eşit olduğu 
önermesi, (3.4) de geçersizdir. Toplumsal kâr, R',  ile toplumsal artık 
değer, S,  arasındaki fark: 

R> - S = ( y a -  1) (Qa  - C) + (yb  - 1) (Qb  - V)  (3.19) 
v e Yaı  Yb  > 1 v e Qa sS C, Qb V  olduğundan, toplam kâr toplam artık 
değerden daha büyüktür. Qa — C ve Qb — V  olduğu zaman, ekonomi-
de hem net üretim aracı üretimi hem de artık değer sıfır  olduğu için, 
bu ikisi ancak r—s=0 olduğu zaman eşitlenir. Diğer yandan bu sis-
temde r=R'  l(ya  C -{-  yb V)  olduğu için, sistemin doğru çözümünden 
elde edilen kâr oranı, r, Marx'ın (3.4)'de tanımladığı kâr oranından, 
r, farklıdır. 

Marx'm transformasyon  yönteminin ortaya çıkardığı tutarsızlık-
lardan biri de reel  ücretlerin değer ve fiyat  sistemlerinde farklılaş-
masıdır. Marx'ın hem değer hem de fiyat  sistemlerinde, işçi başına 
ödenen ücretin içerdiği işgücü miktarı wsA6dir. Değer sisteminde 
bunun satın alabileceği tüketim malı miktarı ws?.b /Xb  — ws olduğu halde 
fiyat  sisteminde bu w sP, b İp b^w s kadar tüketim malı satın alabilmekte-
dir. Oysa transformasyon  doğru yapıldığı takdirde reel ücretler değer 
ve fiyat  sistemlerinde aynıdır; ws — j?.b = wspb jpb. 

Yöntemindeki bu hatalara rağmen Marx'ın bölüşüm konusunda 
yaptığı temel önerme geçerliğini tümüyle muhafaza  etmektedir; kâ-
rın kökeni artık değerdir. Kâr oranı ile artık değer oranı arasındaki iliş-
ki, reel ücretler ile kâr oranı ve reel ücretlerle artık değer oranı arasın-
daki ilişkiler yoluyla saptanabilir. (2.26) ve (3.12) - (3.13)'den: 

— 1 
(1+s) ( a - m ) 

1 — a w Ş; ws (3.20.a) ıv 
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W  = 
1 _ gl (j + r) 

{ « 2 - m ( l + r ) l (1+r ) w > ıc. (3.20.b) 

Şekil 3.1'de bu w—s ve w—r ilişkileri gösterilmektedir. Reel 
ücretlerin maksimum olduğu yerde hem artık değer oranı hem de kâr 
oranı sıfırdır.  Bu durumda w m a x — 1 /A6 veya w m a x A b = 1 , yani bir işçiye 
ödenen tüketim malının içerdiği işgücü miktarı, o işçinin yarattığı 
değere, bir işgücü birimine eşittir. Bu ilişkilerde reel ücretin asgari 
düzeyin altında olmadığı sınırı konmuştur. Reel ücret veri iken w(r) 
eğrisi kâr oranını, w(s)  eğrisi ise artık değer oranını belirlemektedir. 
Aynı şekilde s veri iken, w(s)  eğrisi üzerinde w'yu ve w(r)  eğrisi üzerinde 
de r'yi saptamak mümkündür. 

(1-a,)/a, 
Şekil 3 .1 

Marx, bölüşüm sorununu esas olarak değer sistemi içinde çözmek-
tedir. Marx'm hareket noktası artık değer oranıdır. Bu oran iki sınıfın 
karşılıklı gelir paylarını belirlemekte ve değer sisteminde bölüşüm 
sorunu sınıfsal  açıdan çözümlenmektedir. Fiyat sistemi, yaratılan ar-
tık değerin kapitalistler arasında, eşit kâr oranı kıstasına göre dağılı-
mını sağlamakta ve bu nedenle fiyatlar,  sermayenin organik bileşimi-
nin kesimlerdeki değerine göre değerlerden sapmaktadır. Dolayısıy-
la fiyat  sistemi, kapitalistler arasındaki rekabet ve bölüşüm ile ilgili 
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bir sistemdir ve bıı sistemin egemen olması, sınıfsal  bölüşümü ve artık 
değer-kâr arasındaki ilişkiyi etkilememektedir. 

3.2. DEĞİŞMEYEN  DEĞER ÖLÇÜSÜ 

Fiyatlar, malların satın alabilecekleri işgücü miktarı ile ölçüldüğü 
zaman, sadece değerlerden sapmakla kalmamakta, aynı zamanda 
(3.17)'de görüldüğü gibi, bölüşüme bağlı olarak değişmektedir. Bölü-
şümdeki bir değişmenin malların değişim oranı üzerindeki etkisi ise, bu 
malların üretildiği kesimlerdeki sermayenin organik bileşimine bağlı-
dır. A malının B malı ile değişim oranı p —p„ lph olduğundan, bölüşüm-
deki değişmenin p üzerindeki etkisi, pa ve pb üzerindeki göreli etkileri 
tarafından  belirlenir. (3.17)'den: 

P = a 2 - m(l -f-r)  ( W = «« " ^ < 3 - 2 1 ) 

ve dolayısıyla: 

Oj/a, a,/oc2 ise dp/dr  ^ 0 (3.22) 

olacak, kâr oranı arttığı zaman değişim oranı, daha yüksek organik 
bileşimli sermaye kullanan mal lehine dönecektir. Eğer bu iki malın 
üretimindeki organik bileşim aynı ise, bu malların işgücü zamanı cin-
sinden fiyatları,  pa ve pb, bölüşümden bağımsız olmadığı halde, bir-
birleriyle değişim oranları bölüşümden bağımsız olacaktır. 

Yine (3.21)'de gözleneceği gibi bölüşüm veri iken malların üretim 
katsayılarındaki bir değişme de değişim oranını etkileyecektir. Bu de-
ğişmenin fiyatlara  etkisi, değerlere etkisi ile aynı yöndedir; bir malın 
üretim katsayılarındaki bir değişme, o malın fiyatını  diğer malların 
fiyatlarına  oranla daha fazla  etkileyecektir. 

Görüldüğü gibi malların değişim oranları iki nedenden dolayı değiş-
mektedir; gelir  dağılımının  ve üretim koşullarının (yani değerlerin) 
değişmesi. Ricardo bu değişmeleri mutlak  değer  - göreli  değer  ayırımı 
çerçevesinde incelemektedir; mutlak değer malların değer oranı, göreli 
değer ise değişim veya fiyat  oranıdır. Mutlak değer, malların içerdiği 
işgücü miktarları değiştiği zaman, göreli değer ise mutlak değer veya 
bölüşüm değiştiği zaman değişir; kısaca mutlak değer bölüşümden 
bağımsız olduğu halde göreli değer bölüşüme bağlıdır. 
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Ricardo'nun ekonomi politiğinin temel amacı bölüşümün açıklan-
ması olduğu için, bölüşümdeki değişmelerin fiyatlar  üzerindeki etkisinin 
Ricardo'nun karşısına çıkardığı en önemli sorun, bölüşüm değiştiği 
zaman, üretilen mallar ve kullanılan üretim araçları değişmediği hal-
de toplam gelirin değişmekte olmasıdır. Z b , B malı cinsinden ölçülen 
toplam net output, millî gelir, ise: 

Z b = Xp  (1—Oj) •+ Y  (1 -aj>) (3.23) 

olduğundan, bölüşümdeki bir değişme p'yi ve bu da Zb 'y i değiştirecek-
tir. Fiyatlar işgücü zamanı cinsinden ölçüldüğü zaman, bölüşümdeki 
(ücretteki) bir değişme, malların satın alabileceği işgücü miktarını da 
değiştirecektir. Toplam net output bileşik bir mal olduğundan, bu 
malın satın alabileceği işgücü miktarı da bölüşüme bağlıdır. Dolayı-
sıyla, toplam net outputu oluşturan mal miktarları değişmediği 
halde bunun değerinin değişmesi, satın alabileceği işgücü miktarının 
değişmesi demektir. Ayııı şekilde fiyatlar,  malların satın alabilecekleri 
işgücü miktarlarının birbirine oranı (p) olarak ölçüldüğü zaman, üc-
retlerdeki bir azalma bütün malların satın alabileceği işgücü miktar-
larını avnı ölçüde artırmadığı için, p ve Z değişecektir. Böylece kulla-
nılan üretim teknikleri (yani katsayıları) ve üretilen mal miktarları 
(yani kesimlerin üretim yoğunlukları, X  ve Y) değişmediği halde, 
ücretler değiştiği zaman bölüşümü söz konusu olan bütün de değiş-
mektedir. Bu durumda Ricardo temel sorunun, ücretlerdeki değiş-
menin kâr oranı üzerindeki etkisini, bölüşümü söz konusu olan bütünü 
sabit tutarak saptamak olduğunu söylemekte ve bunu mümkün kılan 
koşulları aramaktadır. Ricardo bunu, daha önce incelenen buğday-
input, buğday-output modelinde başarmakta ve kâr oranını (2.1)'de, 
buğday-outputun buğday-sermayeye oranı şeklinde belirleyebilmekteydi. 
Oysa (3.23)'de bölüşüm değiştiği zaman p de değişeceği için, B malı 
cinsinden ifade  edilen toplam output da değişmektedir. Bu durumda 
ise kâr oranını fiziksel  bir oran olarak belirlemek olanaksızdır. 

Bu sorunu çözmenin yolu, (3.23)'deki eşitliği, bölüşüm ne olursa 
olsun, aynı miktardaki fiziksel  outputu, B malını, gösterecek şekilde 
ifade  edebilmektir. Bu ise ancak A ve B mallarının üretim koşullarının 
aynı olması, (3.22)'de eşitlik koşulunun gerçekleşmesi halinde mümkün-
dür. Bu sağlandığı takdirde, iki malın değişim oranı, bu malların değer 
oranlarını gösterecek ve bu oran sadece A ve B mallarının üretim kat-
sayılarına bağlı olarak değişecektir. Eğer ayrıca B malının üretim kat-
sayıları değişmiyorsa, bu değişme sadece A malının B malına oranla 
mutlak değerinin değişmesi anlamına gelecektir. Kısaca, modelde eğer 
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m = 0 ise p = a, / a 2 olacak ve o2 ve a 2 sabit olduğu sürece p'deki bir 
değişme A mahnın işgücü içeriğindeki bir değişmeyi gösterecektir. Bu 
koşullar altında B malı A malının değişmeyen bir değer ölçüsü olmakta 
ve p'deki bir değişme A malının mutlak değerindeki bir değişme sonu-
cunda ortaya çıkmaktadır. 

Burada B malına değişmeyen değer ölçüsü niteliğini veren şey, 
bu malın işgücü zamanı cinsinden fiyatının  (pb),  bu malın üretiminde 
kullanılan üretim aracının işgücü zamanı cinsinden fiyatına  (pa) oranının, 
bölüşümden bağımsız olmasıdır. Bu ise (3.12)'deki B malının fiyat 
denkleminde, ücret-kâr ilişkisinin, belli bir output miktarının bölüşümü 
şeklinde ifade  edilmesi ve kâr oranının fiziksel  bir oran olarak belirlen-
lenmesini mümkün kılar; palpb = aja2 yazarak (3.12)'den: 

- _ 1 - («ca2 + «,) (3.24) 
W 2 + Oj 

Bu ifadenin  paydası B malı cinsinden ölçülen toplam sermayeyi, 
payı ise net outputu gösterdiğinden, B malı cinsinden ücretler verildiği 
zaman bu oran fiziksel  bir oran olarak ortaya çıkmaktadır. Bölüşüm ne 
olursa olsun at kadar A malı a2 kadar B malı ile değişmekte ve dolayı-
sıyla B malının fiyat  denklemi (a, + wx2) ( 1 + r ) = 1 olmaktadır. Bu 
ifadede  ise değişken niteliğinde olan şey fiyatlar  değil bölüşüm katego-
rileridir. 

Ricardo'nun en büyük sorunu, bir malın değişmeyen bir değer öl-
çüsü olabilmesi için gereken koşulları saptamak ve böylece ücret-kâr 
ilişkisi konusunda daha önce ele alman buğday modelindekine benzer 
bir ilişki ortaya koyabilmektir. Bu koşullar, kısaca, o malın işgücü za-
manı cinsinden fiyatının,  o malın üretiminde kullanılan üretim araçla-
rının işgücü zamanı cinsinden fiyatına  oranla sabit kalmasını sağla-
malıdır. Buradaki modelde bu, kesimlerin organik bileşimlerin eşit 
olması halinde gerçekleşmektedir.. 

Değişmeyen değer ölçüsünün gerektirdiği koşullar sağlanırsa, bü-
tün diğer malların fiyatlarını  bu mal cinsinden ifade  etmek mümkün-
dür. Bu takdirde bölüşümdeki değişmeler bir malın fiyatını  değiştir-
diği zaman, bu değişme, ölçü biriminin değil ölçülen malın değişmesi 
şeklinde ortaya çıkacaktır. Kapitalist üretim koşulları altında malların 
piyasadaki fiyatları  ortak bir ölçü birimi olan para cinsinden ifade  edil-
diği ve Ricardo'nun çağında altın standardı egemen olduğu için, altının 
değişmeyen bir değer ölçüsü olup olmadığı sorunu ortaya çıkmaktadır. 
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Altın da diğer mallar gibi yeniden üretildiği için, bu malın işgücü zamanı 
cinsinden fiyatının,  p^'nin, bu malın üretim araçlarının fiyatlarına 
oranla sabit kalması, altının değişmeyen bir değer ölçüsü olması için 
gereklidir. 

Eğer altın sadece dolaysız işgücü tarafından  üretiliyorsa ve üc-
retler altın cinsinden belirleniyorsa, altının değişmeyen bir değer öl-
çüsü olacağı açıktır. Bu durumda bu malın üretiminde, kâr oranı ile 
ücretler arasında fiziksel  altm input ve outputuyla belirlenen bir ilişki 
vardır. Eğer a 3 kadar dolaysız işgücü bir birim altın üretiyorsa ve w m 

altın cinsinden ücret ise, bu kesimde elde edilen kâr oranı: 

r = îf»_  (3.25) 

olacak ve bu oran, uım veri iken, bölüşüm-fiyat  ilişkilerinden bağımsız 
olarak belirlenebilecektir. Sistemde üretilen diğer malların fiyatları 
ise, altm üreten kesimde belirlenen kâr oranına eşit bir oran verecek 
şekilde belirlenecektir. Parasal ücretler arttığı zaman kâr oranının ne 
ölçüde düşeceği sadece altın üreten kesimin üretim koşullarına bağlıdır. 
(3.11)'de görüldüğü gibi hem A hem de B malının üretiminde dolaysız 
işgücü yanında üretim aracı da kullanıldığı için, parasal ücretler arttığı 
zaman bu malların parasal fiyatları,  pa

m ve pb
m azalacaktır. Diğer yan-

dan w =wm lpb
m olduğu için parasal ücretler arttığı zaman reel ücretler 

de artacaktır. 

Altın üretiminde dolaysız işgücü yanında üretim aracının da kulla-
nılması halinde altının değişmeyen bir değer ölüçüsü olması, bu kesimle 
üretim aracı üreten kesimin sermaye yoğunluklarına bağlıdır. Bunu 
incelemek için altın üretiminde dolaysız işgücünün yanında a} kadar 
da üretim aracı kullanıldığını varsayalım. Bu durumda bu kesimin 
fiyat  denklemi: 

(a}Pam  + «3 «Ü  (!+r)  = P<T  = 1 (3-26) 

olmakta ve pg
m altının kendi cinsinden fiyatını  göstermektedir. (3.11) 

ve (3.26)'dan meydana gelen fiyat  sisteminin çözümü; altın ile A malı-
nın üretim koşulları aynı, yani a, /a, = a 3 / a 3 olduğu takdirde, altının 
değişmeyen bir değer ölçüsü niteliği kazanacağını gösterir. Bu durum-
d a p a

m = k, /a3 = Oj /o3 olacağı için, bölüşümdeki bir değişme, (3.26)'da al-
tının üretim aracının altın cinsinden fiyatını  değiştirmeyecek ve dola-
yısıyla kâr oranını fiziksel  bir oran şeklinde saptamak mümkün olacaktır: 

i i 
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r _ 1 — (a3u'm +a , ) Altın cinsinden net kâr 
a 3 ıvm -f-  a1 Altın cinsinden toplam sermaye 

Bu koşullar altmda parasal ücretler arttığı zaman altın ile A ma-
lının değişim oranı sabit kaldığı halde altın ile B malının değişim oranı, 
pb

m, değişecektir. Bu değişme altın üretimi ile B malı üretimindeki or-
ganik bileşimlere bağlıdır. Eğer B malı üretiminde altın üretimine 
kıyasla adanı başına daha fazla  üretim aracı kullanılıyorsa, ücretler 
arttığı zaman pb

m azalacak, aksi halde artacaktır. 

Genel olarak farklı  kesimlerde üretilen çok sayıda üretim aracının 
bulunduğu ve bu araçların dolaylı veya dolaysız olarak altın üreten 
kesimde kullanıldığı bir sistemde, bölüşüm değiştikçe, altının işgücü 
cinsinden fiyatının,  1 /tom 'nin, altın üretiminde kullanılan üretim araç-
larının işgücü zamanı cinsinden fiyatlarına  oranla sabit kalıp kalmaya-
cağı, bu üretim araçlarının ve altının üretildiği kesimlerdeki sermaye-
nin organik bileşimlerine bağlıdır. Açıktır ki, eğer altın ve bütün bu 
üretim araçları üretimindeki sermayenin organik bileşimi aynı ise, 
bölüşüm değiştiği zaman herhangi bir üretim aracının ne altın ne de 
diğer bir üretim aracı cinsinden fiyatı  değişmeyecektir. Diğer bir deyim-
le, bölüşümdeki bir değişme bütün malların işgücü zamanı cinsinden 
fiyatlarını  aynı oranda etkileyecektir. Eğer altın üretiminde kullanılan 
üretim araçlarının işgücü zamanı cinsinden toplam fiyatı  bütüncül 
olarak Kg  ise: 

(Kg  + «3) (1 + r) = pg 

altın üreten kesimin fiyat  denklemini verecektir. Üretim araçlarının 
altın cinsinden ifadesi  Kg

m  — KtJİpg  olduğundan: 

( V + «3 wm) (1 + r) = pg
m = 1 

olmaktadır. Bölüşümdeki bir değişme, örneğin ücretlerdeki bir artış 
hem Kg  yi hem de pg yi azaltacaktır. Bu azalışın ne oranda olacağı 
Kg yi meydana getiren üretim araçlarının üretildiği kesimlerin organik 
bileşimleri ile altın üreten kesimin organik bileşimine bağlıdır. Bazı 
malların işgücü zamanı cinsinden fiyatları  diğerlerine ve altına oranla 
daha fazla,  bazılarınınki ise daha az azalacaktır. Kgnin  pg ile aynı 
oranda artması veya JC9

m'nİn sabit kalması için Ricardo, altın üreten 
kesimin organik bileşiminin, bu kesimde kullanılan üretim araçlarının 
üretildiği kesimlerin organik bileşimlerinin ağırlıklı bir ortalamasına 
veya Marx'ın deyimiyle toplumsal  sermayenin organik  bileşimine 
eşit olması gerektiğini söylemektedir. Bu durumda ücretler arttığı 
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zaman altından daha yüksek organik bileşimle üretilen malların işgü-
cü cinsinden fiyatları  jp0'ye oranla daha fazla  azalacak, diğerlerininki 
ise daha az azalacaktır. Bu ise Kg/pg'nin  veya Kg

m,nh\  sabit kalmasına 
yol açacak yani pg, altının üretiminde kullanılan üretim araçlarına 
göre değişmeyecektir. Bu koşul gerçekleştiği zaman altın üreten kesimde 
r—wm ilişkisi fiyatlardan  bağımsız olarak ortaya çıkacaktır. 

Ricardo, bu genel durumda, bir değişmeyen değer ölçüsünün mev-
cut olabilmesi için gerekli koşulları ana hatları ile belirlemekte, ancak 
bu koşulların nasıl sağlanacağını göstermemektedir. İlerde görüleceği 
gibi daha sonra Sraffa,  Ricardo'nun bu konudaki önermelerinden ha-
reketle her üretim sisteminin belli bir değişmeyen değer ölçüsü verdi-
ğini ve bunun nasıl türetilmesi gerektiğini göstermiştir. Ricardo, emek 
değer teorisi ile bir yandan değerin kökenini açıklamaya, diğer yandan 
da bu teoriden değişmeyen bir değer ölçüsü türetmeye çalışmaktadır. 
Böyle bir ölçü, daha sonra Sraffa'da  açıkça ortaya çıktığı gibi, bütün 
koşullarda belli ve sabit işgücü miktarı ile üretilen bir mal niteliğin-
dedir. Bölüşümü söz konusu olan biitün böyle bir mal cinsinden ifade 
edildiği zaman, ücret-kâr ilişkisi, yaratılan toplam değerin bölüşümü 
şeklinde ortaya çıkmaktadır ve bu bölüşüm fiyatlardan  bağımsızdır. 
Bu niteliğiyle değişmeyen değer ölçüsü sorunu, Marx'ın transformasyon 
problemindeki temel önermesi ile aynı yönde gitmektedir; bölüşüm, 
değer sistemi ile ilgili bir olgudur ve fiyatların  değerlerden sapması veya 
bölüşümün fiyatlar  üzerindeki etkisi, değer sisteminde artık değer ile 
ücret arasında ortaya çıkan temel ilişkiyi etkilememektedir. Ancak, 
bilindiği gibi, Marx bu sorunu fiyatların  değerlerden sapması şeklinde 
incelerken Ricardo bölüşümün fiyatlar  üzerindeki etkisini incelemeye 
yönelmiş ve bu etkiyi ortadan kaldırarak kâr-ücret ilişkisinin fiyat 
hareketlerinden bağımsız olarak ele alınmasını sağlayacak bir ölçü 
birimi bulma çabasına girişmiştir. 

Burada son olarak ücret-kâr ilişkisinin alacağı biçimin, ücretlerin 
hangi mal cinsinden ölçüldüğüne bağlı olduğuna değinelim. Malların 
fiyatları,  ortak ölçü birimi olan altın-para cinsinden ifade  edildiği ve 
ücretler parasal olarak belirlendiği zaman, altın, değişmeyen bir değer 
ölçüsü olsun veya olmasın, kâr oranı B malının üretim koşullarından 
bağımsızdır. Nitekim, parasal ücretler veri iken (3.11)'deki A malının 
fiyat  denklemi ile (3.26)'daki altının fiyat  denkleminden kâr oranını 
saptamak mümkündür. Aynı olgu, altın değişmeyen bir değer ölçüsü 
olduğu zaman (3.25) ve (3.27)'de de açıkça ortaya çıkmaktadır. Bunun 
nedeni B malının dolaylı veya dolaysız olarak altın üretiminde kulla-
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nılmamasıdır. Burada genel olarak ücret-kâr ilişkisi konusunda şu 
ilkeyi saptamak mümkündür: ücretler  hangi mal cinsinden  ifade  edi-
liyorsa, kâr  oranı, o malın üretim koşulları  ile o malın üretiminde 
dolaylı  ve /veya  dolaysız  olarak  kullanılan  malların  üretim koşullarına 
bağlıdır.  Bu ilkeyi (3.20)'de de gözlemek mümkündür; ücretler B 
malı cinsinden ifade  edildiği ve altın, ne dolaylı ne de dolaysız ola-
rak B malının üretiminde kullanılmadığı için, kâr oranı altının üre-
tim koşullarmdan veya katsayılarından bağımsızdır. 

Bu ilke Bortkiewicz'i, Marx'ın artık değer teorisini yeniden for-
müle ederek Ricardo'cu bir çizgide geliştirdiği indirim  teorisVne 
yöneltmiştir. Kârın artması ücretlerin azalmasını gerektirdiğinden, kâr, 
işgücünün ürününün bir parçasıdır. Diğer yandan kâr, ücret mallarının 
ve bu malların dolaylı-dolaysız üretim araçlarının üretildiği kesimlerin 
üretim koşullarıyla ücret tarafından  belirlendiğine ve diğer malların 
üretim koşullarından bağımsız olduğuna göre, kârın kökeni sermayenin 
üretken gücü değil, işgücünün üretken gücü-ücret ilişkisidir. Nitekim 
kârın kökeninin sermayenin üretken gücü olduğu görüşü, kârın bazı 
malların üretim koşullarmdan bağımsız olduğu olgusu ile çelişmektedir. 

Bu ilke aynı zamanda, burada ele alınan model çerçevesinde, pa-
rasal ücret-reel ücret ilişkisini de belirlemektedir. Bilindiği gibi Ricardo 
ve Marx'ta reel ücretler uzun dönemde asgari geçimlik düzeye inmek-
tedir. Buradaki modelde ise ücretler parasal olarak ölçülmekte ve tü-
ketim malının fiyatı,  pb

m, diğer kesimlerde belirlenen kâr oranına eşit 
bir kâr oranı verecek şekilde belirlenmektedir. Her ne kadar parasal üc-
retler arttığı zaman tüketim malının parasal fiyatı  artabilirse de, 
bu artış parasal ücretlerdeki artış oranından daima daha düşük olacak-
tır; zira wm artarken r düşecek ve (3.20b)'de görüldüğü gibi w artacak-
tır. Dolayısıyla, reel ücretlerin artması için parasal ücretlerin artması 
gerekmekte, parasal ücretlerdeki bir azalma hiç bir zaman reel ücret-
lerin artmasına yol açamamaktadır. Parasal ücretler veri iken sistemde 
elde edilen reel ücretler, w, eğer asgari düzeyden, M>s'den daha düşük 
ise, reel ücretlerin bu düzeye çıkması için parasal ücretlerin artması 
gerekmektedir. Ancak eğer ws artarken pb

m de artıyorsa, reel ücretlerin 
artış oranı parasal ücretlerin artış oranından daha düşük olacaktır. 
Kısaca, sistemde reel ücretleri belirleyen şey parasal ücretlerdeki değiş-
melerdir. 
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4. BİRİKİM, TEKNOLOJİK GELİŞME VE BÖLÜŞÜM 

4.1. GİRİŞ 

Ricardo ve Marx kapitalist bir ekonominin dinamiğini incelerken 
modellerini, buraya kadar ele alınan kavramsal ve kuramsal yapı 
üzerine oturtmuşlardır. Her ne kadar bölüşüm-birikim ilişkileri konu-
sundaki nihaî önermeleri formel  olarak aynı ise de, Ricardo ve Marx 
modellerinin kapitalizmin dinamiği konusunda ortaya koyduğu süreçler 
farklı  olduğundan bu modellerin ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. 
Bununla beraber burada, bu modellerin ortak unsurlarına kısaca değin-
mekte yarar vardır. 

Gerek Ricardo gerek Marx'ta kapitalist birikimin kaynağı kârdır. 
Kârlar ile yatırımlar arasındaki ilişki iki şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Ricardo ve Marx'ın ücret teorileri, ücretlerin uzun süre işgücünün ye-
niden üretimi için gerekli düzeyin üzerinde kalamayacağını önerdiği 
için, ücretlerin tamamı tüketilmekte ve böylece işçi sınıfının  ücret-
lerden tasarruf  ederek bunları doğrudan doğruya yatırması veya ka-
pitalistlere borç vermesi söz konusu olmamaktadır. Ricardo'da rant 
tamamen lüks tüketime gittiği için her iki modelde de yatırımların tek 
kaynağı kâr olmakta ve kâr yatırım fonlarını  sağlamaktadır. Burada 
bir sorun kârların tamamının birikime yöneltilip yöneltilmediğidir. 
Özellikle Marx zaman zaman kapitalistlerin kârlarının kısmen tüketime 
veya lüks tüketime harcandığını varsayıyorsa da, kapitalistler arasın-
daki rekabetin şiddetlendiği aşamalarda Marx'ta da kapitalistlerin 
kârlarının tamamını tasarruf  ederek yatırdıklarını görmekteyiz. Böy-
lece Ricardo'da baştan itibaren, Marx'ta ise ilk yaklaşım olarak 
klasik  tasarruf  fonksiyonu  varsayımı yapılmaktadır; işçiler ücretlerinin 
tamamını tüketmekte, kapitalistler ise kârlarının tamamını tasarruf 
etmektedirler. Böylece işçilerin tasarruf  oranı sw = 0, kapitalistlerin 
tasarruf  oranı sc = 1 olmaktadır. 

Kâr ile birikim arasındaki diğer bir ilişki, birikimin amacının kâr 
elde etmek olması, kısaca yatırımların kârlılığının birikim için bir dürtü 
teşkil etmesidir. Her iki modelde de kapitalistler net bir kâr bekledikleri 



60 KLASİK EKONOMİ POLİTİK 

zaman gelirlerini tasarruf  ederek yatırmaktadırlar. Dolayısıyla kâr 
bekleyişleri kapitalistlerin yatırımlarını etkileyen bir unsur olmaktadır. 

Ücretlerin tamamı tüketildiğine ve kârların tamamı yatırıldığına 
göre bu modellerde uzun dönemde bir talep yetersizliği sorunu mevcut 
olmadığı ve temel sorunun, modellerin çok kesimli-çok mallı olma-
sından dolayı, üretim yapısının talep yapısına uymaması sorunu olduğu 
düşünülebilir. Ancak, ileride görüleceği gibi Marx'ın buhran teorisinin 
önemli unsurlarından biri talep veya düşük tüketim sorunu şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. 

Son olarak Ricardo ve Marx'ta üretim teknolojisinin rijitliği var-
sayımını da açıkça görmek mümkündür. Kapitalistler yatırım yapar-
ken önlerinde, seçebilecekleri çok sayıda alternatif  üretim tekniği mev-
cut değildir. Farklı teknikler ancak dinamik bir teknolojik gelişme sü-
reci içinde ortaya çıkmaktadır. Teknolojik gelişme ise yeni yatırımları 
gerektirmekte, yeni üretim tekniklerine yatırım yapılmadığı takdirde 
mevcut üretim tekniklerinin niteliklerinin değişmesi söz konusu ol-
mamaktadır; diğer bir deyimle bu modellerde teknolojik gelişmeyi 
belirleyen şey yatırımlardır. 

4.2. RİCARDO:  DURGUN  DURUM 

Ricardo modelinde kapitalizmin uzun dönemdeki dinamik süreci 
bir yandan tarımdaki azalan verimle kâr oranı arasındaki ilişkiye, 
diğer yandan da yukarıda belirtilen kâr-birikim ilişkisine dayanmakta-
dır. Ekonominin bütünündeki sermaye birikimi tarımda giderek daha 
az verimli toprakların kullanılmasına, bu da işgücünün verimliliği ile 
kâr oranının düşmesine yol açmaktadır. Kâr, bir yandan birikimin 
kaynağını, diğer yandan da amacını meydana getirdiği için kâr oranın-
daki düşüş giderek birikim oranının azalmasına ve sonunda da biri-
kimin ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Diğer bir deyimle sermaye 
birikimi kârların düşmesine, bu da birikimin ortadan kalkmasına sebep 
olmakta ve kapitalizm, uzun dönemde kârın ve birikimin mevcut ol-
madığı, nüfusun  değişmediği durgun bir duruma ulaşmaktadır. 

Sermaye birikimi iki nedenle tarımsal üretimin artmasını gerektir-
mektedir. Tarım dışındaki kesimlerde sermaye birikimi, istihdamın art-
masına yol açtığı için artan işgücünün tüketiminin sağlanması buğday 
üretiminin artmasını gerektirir. Diğer yandan, bu olgu tarımda yeni 
topraklara geçilmesine ve bu kesimde istihdamın ve buğday talebinin 
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artmasına yol açacaktır. İşte bu iki nedenle birikim istihdamın, bu da 
tarımsal üretimin artmasını gerektirir ve tarımdaki azalan verim kâr 
oranının düşmesine, bu da birikimin yavaşlamasına yol açar. Kısaca, 
kâr oranı tarımda belirlendiği için ekonominin uzun dönemde izleyeceği 
yol, tarımda, birikim ile kâr oranı arasındaki ilişkilere bağlıdır. 

Bu süreci formel  olarak incelemek için önce birikim ile kârlar 
arasındaki ilişkiyi belirlemek gerekir: 

=g(P)  =g[L(f'-ws)]  g(  0) = 0 g ' > 0 (4.1) 

yani buğday cinsinden ölçülen sermayenin birikim oranı kârların ar-
tan bir fonksiyonu  olmaktadır. Toplam kârlar pozitifken  sermaye 
stoku artmakta, g'>0;  kârlar ortadan kalktığı zaman ise sermaye 
birikimi durmaktadır, g(Q) =0 . (2.14)'de görüldüğü gibi toplam kâr-
lar istihdam düzeyinin ve işgücünün marjinal verimliliği ile reel ücret-
ler arasındaki farkın  bir fonksiyonu  olduğu için istihdam arttığı zaman, 
verimli toprakların bol olduğu ilk aşamalarda kârlar artacak, daha 
sonra azalacaktır. Bu nedenle sermaye stokundaki artış oranı bir süre 
artacak daha sonra ise azalarak işgücünün marjinal verimliliği reel 
ücretlere eşitlendiği zaman sıfıra  inecektir. Dolayısıyla sermaye biri-
kimi kâr oranının düşmesine yol açmaktadır; nitekim r = P/K  oldu-
ğundan (2.12)'den: 

dr/dK  =/"  (dLjdK)  (l/ws)  < 0 (4.2) 

olmakta, f'  negatif,  dL  /dK  ve ws pozitif  olduğu için sermaye stoku 
arttıkça kâr oranı düşmektedir, f  = ws olduğu zaman kâr oranı ve 
toplam kârlar sıfıra  inecek ve sermaye birikimi ortadan kalkacaktır. 
Diğer yandan sermaye birikiminin mevcut olmadığı bir ekonomide iş-
gücü arzındaki bir artış reel ücretlerin düşmesine yol açacağından ekono-
minin ulaştığı bu durgun durumda w = w s olacak; nüfus  artışı duracak 
ve toplam nüfus  ve istihdam düzeyi sabit kalacaktır. Şekil 4.1.'de 
ekonominin bu durgun durumunda ortaya çıkan ilişkiler gösterilmekte-
dir. 

Tarımdaki istihdam düzeyi L'ye çıktığı zaman, reel ücretler ıvs 

olarak veri iken, kârlar sıfıra  inmekte ve toplam gelir rant (R) ile ücret 
(W)  arasında bölüşülmektedir. Şeklin alt tarafında  görüldüğü gibi 
tarımda istihdam arttığı zaman bir süre toplam kârlar artacağı için 
dK/dt  de artmakta, belli bir istihdam düzeyinden itibaren düşmeye 
başlamaktadır. Durgun durumda ekonominin toplaır. sermaye stoku 
R; toplam istihdam L; reel ücretler ws; kâr oranı ve toplam kâr-
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lar sıfır;  nüfus  sabit ve sermaye birikimi sıfırdır.  Toplam gelirin tama-
mı tüketilmekte, toplam gelir değişmediği için de adam başına düşen 
tüketim sabit kalmaktadır. Kısaca, tarımdaki azalan verim, rantın kâr 
aleyhine artmasına, bu da kârın ve birikimin ortadan kalkmasına yol 
açmış, birikim, bu birikimin kaynağını oluşturan kârla birlikte yok 
olmuştur. 

Buradaki modelde birikim, kâr oranı ve toplam kârlar sıfıra  in-
diği zaman durmaktadır. Oysa, eğer kapitalistler, kârlar ve kâr oranı 
belli bir düzeyin altına düştüğü anda yatırım yapmamaya başlıyor-
larsa, istihdam düzeyi L'ye ulaşmadan da birikim ortadan kalkabilir. 
Eğer kapitalistler Pmin altında yatırım yapmıyorlarsa bu takdirde 
(4.1)'de g(Pmin)=  0 olacak ve kârlar Pmin üzerinde olduğu sürece biri-
kim olacaktır. Bu koşullarda ekonomi; kâr oranı ve toplam kârlar sı-
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fıra  inmeden durgun duruma ulaşacaktır. Şekil 4.1'de L'  ve K'  nokta-
ları böyle bir durumu göstermektedir. 

Ricardo modelinin kapitalizm hakkında yaptığı bu öndeyi temelde, 
kâr oranı ile tarımdaki azalan verim arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. 
Buradaki model, azalan verimin mutlak olduğunu varsaymakta, tek-
nolojik gelişmenin tarımdaki üretim koşulları ve dolayısıyla kâr oranı 
üzerindeki etkilerini hesaba katmamaktadır. Dolayısıyla bu varsayım-
ların ortadan kaldırılması ve teknolojik gelişmenin etkilerinin hesaba 
katılması, modelin ortaya çıkardığı sonuçların genellik derecesinin test 
edilmesi için gereklidir. 

Modelde kâr oranının sadece tarımdaki üretim koşulları tarafından 
belirlenmesi iki temel varsayıma dayanmaktadır: ücretlerin sadece 
tarım ürünlerine harcandığı ve tarımsal üretimde endüstri mallarının 
input olarak kullanılmadığı varsayımları. Ücret malları kısmen endüstri 
ürünlerini de içerdiği ve /veya tarım kesiminde endüstri malları input 
olarak kullanıldığı zaman, ücret-kâr ilişkisi endüstri malları üreten ke-
simlerin üretim koşullarından bağımsız olmaktan çıkacaktır. Bununla 
beraber bu olgu, birikim ve kâr oranı arasındaki ilişkinin niteliğini de-
ğiştirmemektedir. Ücretler kısmen sanayi ürünlerine harcandığı zaman 
sermaye birikiminin yol açtığı istihdam artışı ve bunun ücret gelir-
lerinde meydana getirdiği artış, ancak kısmen tarım ürünlerine karşı 
bir talep haline gelecektir. Bu durumda tarımsal üretimdeki gerekli 
artış, ücret ödemelerindeki artıştan daha az olacağı için tarımda mar-
jinal topraklara geçiş hızı düşecektir. Ancak, tarımda azalan verim 
egemen olduğu sürece, bu, sadece kâr oranının düşme hızının, birikime 
oranla daha yavaş olması ve ekonominin daha uzun bir dönem sonunda 
durgun duruma ulaşması demektir. Kısaca, bu koşullar altında da 
sistem, kâr ve birikim oranının sıfıra  indiği bir durgun duruma ula-
şacaktır. 

Burada ücretlerin kısmen endüstri mallarına harcanması halinde 
de tarımdaki azalan verimin, kâr oranının düşmesine yol açacağı varsa-
yılmaktadır. Bu varsayım tarımda endüstri mallarının input olarak 
kullanılması halinde de geçerlidir. Bunu (3.12)'de B malının buğday 
olduğunu varsayarak görmek mümkündür. Azalan verim, B malı 
üreten kesimin üretim yoğunluğu artarken a, ve a 2 katsayılarının da 
artması demektir. Bu kesimde adam başına üretilen net buğday mik-
tarı (1 /a2) — p(a2lv.2)  olduğu için, p pozitif  olduğu sürece a2 'deki 
bir artış bu kesimde adam başına üretilen net buğday miktarının 
düşmesine, bu da kâr oranının azalmasına yol açacaktır. Kâr oram 
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r = (1 la2p -{-a.2ws)  — 1 olduğundan, p pozitif  ve ws veri iken, a2 ve a2 'deki 
bir artış kâr oranını düşürecektir. Endüstri kesimindeki bir teknolojik 
gelişme, al ve /veya o^'deki bir azalış p'yi azaltacağı için kâr oranındaki 
düşmeyi yavaşlatabilir. Ancak, iki mabn değişim oranı hiç bir zaman 
negatif  olamayacağından, a2 ve a 2 sürekli olarak arttığı zaman kâr 
oranının düşmesi kaçınılmazdır. Ücretler kısmen endüstri mallarına 
harcandığı zaman, birikim artıkça kâr oranının ne gibi bir hızla düşe-
ceği bir yandan ücret mallarının bileşimine, yani endüstri ve tarım ürün-
lerinin ücret harcamaları içindeki paylarına, diğer yandan da tarım-
daki azalan verimin etkisini, endüstrideki teknik gelişmenin ne derece 
hafifleteceğine  bağlıdır. Ancak bu koşullar altında bile, nihaî olarak, 
kâr oranının sıfıra  inmesinin önlenmesi olanaksızdır. 

Ricardo teknolojik gelişmeyi makine kullanımı şeklinde ele al-
makta ve bunun bölüşüm üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu 
anlamda teknolojik gelişme, sabit sermayenin işletme sermayesine 
oranının artması şeklinde ortaya çıkmakta ve output başma daha 
az dolaysız işgücü kullanılmasına yol açmaktadır. Bunun bölüşüme 
etkisini Ricardo, net-gayri safi  ürün ayırımını yaparak incelemektedir. 
Net ürün, ekonominin serbestçe kullanabileceği ürün olduğundan 
işgücünün yeniden üretimi için gerekli mallar net ürün kavramı dışında 
bırakılmış ve net ürün kâr-)-rant şeklinde tanımlanmıştır. Gayri safi 
ürün ise net ürünü ve ücretleri içermektedir. Ricardo teknolojik bir 
gelişmenin net üründe mutlaka bir artış sağlayacağını, buna karşı-
lık gayri safi  ürünü azaltabileceğini belirterek, teknolojik gelişmenin 
ücret payını ve toplam ücret ödemelerini azaltacağını söylemektedir. 
Bunun nedenini şöylece özetlemek mümkündür. Kapitalistler ancak 
daha fazla  kâr elde edeceklerini düşündükleri zaman makine kullanı-
mına geçecekleri için teknolojik gelişme bu anlamda net ürünün art-
masına yol açar. Diğer yandan maikne kullanımının yol açtığı tek-
nolojik işsizlik, artan kâr ve birikim dolayısıyla diğer kesimlerin artan 
işgücü talebi ile kısmen giderilirse de, Ricardo genellikle bu ilave talebin 
yetersiz olacağını belirtmekte ve bu nedenle, işçi sınıfının  makine kul-
lanımına karşı çıkmasının, yanlış bir değer yargısı olarak değerlen-
dirilmemesi gerektiğini öne sürmektedir. Bununla beraber Ricardo'nun 
teknolojik gelişmenin bölüşüme etkisi konusundaki analizinin yeterli 
olduğunu söylemek olanaksızdır. Aynı sonuç Marx'ın teknolojik geliş-
meyi ele alış tarzında da ortaya çıkacağından bu konu daha sonraki 
bölümde incelenecektir. 
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Ricardo'nun teknolojik gelişme konusundaki bu görüşünün doğal 
sonucu, teknolojik gelişmenin kısa dönemde birikimi hızlandırması, 
uzun dönemde ise kârları ve birikimi azaltmasıdır. Ücret ödemelerindeki 
bir azalma, buğday talebinin ve buna paralel olarak da rantın azalması, 
kâr oranının artması demektir. Kârlardaki bu artış birikimi hızlandıra-
cağı için zamanla işgücü talebi, ücret ödemeleri ve buğday talebi arta-
cak, bu ise rantını artmasına ve kâr oranının düşmesine yol açacaktır. 
Nitekim buna benzer bir süreç Ricardo'nun tarım kesimindeki teknik 
gelişmenin etkisini ele alış tarzında da ortaya çıkmaktadır. Tarım-
daki üretim koşullarındaki bir iyileşme işgücünün marjinal verimliliğini 
ve kâr oranını artıracaktır. Birikimin bu nedenle artması işgücü tale-
binin ve reel ücretlerin artmasına sebep olacak, ancak bir yandan 
artan ücretler uzun dönemde nüfusun  ve işgücü arzının, diğer yandan 
da hızlanan birikim işgücü talebinin ve istihdamın artmasına sebep 
olacağından buğday talebi artacak ve bu, tarımda daha az verimli 
topraklara gidilmesine, rantın artmasına, kâr oranının düşmesine ve 
birikimin yavaşlamasına yol açacaktır. Kısaca, teknolojik gelişme bu 
durumda da kısa dönemde kâr ve birikim, uzun dönemde ise rant 
lehine işlemektedir. 

Ricardo'nun, tarımdaki azalan verimin sermaye birikimini engel-
lemesinin önüne geçmek için önerdiği tek yol ucuz buğday ithalidir. 
Bu, birikimle birlikte daha düşük verimli toprak parçalarmın tarıma 
açılmasını engelleyecek ve işgücünün marjinal verimliliğinin ve kâr 
oranının düşmesini önleyerek birikimin belli bir hızda devam etmesini 
sağlayacaktır. Ricardo, siyasal mücadelesinin bir amacını serbest 
buğday ithalini sağlamaya yöneltirken diğer yandan da rantiyer sınıfın 
gelirlerinin kapitalistler aleyhine artmasını önleyecek birtakım ted-
birleri savunmuştur. Bu tedbirler esas olarak vergilendirme konusun-
dadır. Ricardo kârın vergilendirilmesinin doğrudan doğruya birikimi 
yavaşlatacağını, ücretlerin vergilendirilmesinin ise, reel ücretler asgari 
geçim düzeyinde iken, parasal ücret artışına yol açacağını ve bunun 
da, nihaî olarak, kârları azaltacağını belirterek gelir vergisinin doğru-
dan doğruya rantı hedef  alması gerektiğini önermektedir. Diğer yandan, 
buradaki modelde de görülebileceği gibi, buğday üzerine konulacak 
bir vergi, marjinal toprakta üretilen buğdayın maliyetini ve dolayısıyla 
fiyatını  artıracaktır. Bu, reel ücretlerin asgari düzeyin altına inmesi 
anlamına geleceği için parasal ücretlerdeki artış buğday fiyatındaki 
artışı izleyecek ve neticede bütün vergi kârlar üzerine binecektir. Bu 
nedenle Ricardo, tarımsal vergilerin buğday üzerinden değil, ya doğru-
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dan doğruya rant gelirleri üzerinden, ya da rantla orantılı olarak toprak 
değeri üzerinden alınmasını; diğer bütün durumlarda verginin nihaî 
olarak kârlardan ödenmiş olacağını; bunun ise, zaten azalan verim nede-
niyle yavaşlayan birikimi daha da yavaşlatacağını gösterme çabasına 
girişmiş ve siyasal mücadelesini buna yöneltmiştir. 

I 

4.3. MARX:  KAPİTALİZMİN  DİNAMİĞİ  VE  İÇSEL 
ÇELİŞKİLER 

i 
Marx, kapitalizmde dinamik birikim sürecini incelemeden önce, 

sistemde kullanılan üretim araçlarının yenilenmesi olgusunun ve bunun 
gerektirdiği değişim sürecinin genel ilkelerini saptamak amacıyla üretim 
koşullarının değişmediği, birikimin mevcut olmadığı bir ekonomiyi 
inceliyor. Marx, bu basit yeniden  üretim koşullarının incelenmesinin 
teorik bir soyutlama olduğunu belirterek bunu, dinamik analizinin 
veya kapitalizmin genişleyen yeniden  üretim sürecinin analizinin hare-
ket noktası olarak alıyor. Kapitalizmin içsel çelişkileri ise bu dinamik 
süreç içinde ortaya çıkıyor. Birikim ve teknolojik gelişme, bir yandan 
kapitalizmde üretim güçlerinin gelişmesine yol açan artığın ve kâr 
oranının azalmasına, yani birikime olanak veren kârın ortadan kalkma-
sına sebep olurken diğer yandan da, yarattığı artık ile yeni teknolojile-
rin ve üretim araçlarının ortaya çıkmasını sağlayan işgücünün, üretim 
süreci dışında kalmasına, yani yedek işgücü ordusunun giderek artma-
sına yol açıyor. 

Burada Marx'm dinamik sistemi bu çerçeve içinde ele alınacaktır. 
Marx, birikim ve teknolojik gelişme sürecini değer sistemi çerçevesinde 
incelediği için kullanılacak formel  modeller de değerlerle ifade  edilecek-
tir. Bu, esas olarak, birikim-bölüşüm ilişkisinin ve üretim araçlarının 
yenilenme sürecinin niteliğini etkilemeyecektir.. Ancak, ileride görüle-
ceği gibi, Marx'ın kâr oranının düşmesi ile ilgili önermesinin fiyat  sis-
temi çerçevesinde ele alınması gerekecektir. 

4.3.1. Basit Yeniden Üretim 

Üretilen net outputun tamamının tüketildiği, birikimin ve tek-
nolojik gelişmenin mevcut olmadığı, kullanılan üretim araçlarının ay-
nen yenilendiği ve kesimlerin üretim yoğunluklarının değişmediği 
bir üretim sisteminde basit yeniden üretim koşulları hüküm sürmekte-
dir. Ücretlerin tamamı işgücünün yeniden üretimi için gerekli tüketime 
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gittiği için, üretilen net outputun tamamen tüketilmesi, yaratılan 
artık değerin veya kapitalistlerin kârlarının tamamının tüketilmesi an-
lamına gelmektedir. Bunu (2.25)'deki iki kesimli model çerçevesinde 
incelemek mümkündür. Üretilen üretim araçları, üretim aracı ve tüke-
tim malı üreten kesimlerde kullanılan üretim araçlarının toplamına 
eşit olacağından: 

Qa = Ca + Cb (4.3) 
olmaktadır ve sistemde net üretim aracı üretimi mevcut değildir. Üre-
tilen toplam tüketim malının değeri, işgücünün toplam değeri veya 
ücretlerle, yaratılan artık değerin toplamına eşit olacağından: 

Q„ = Va  + Vb  + S a + S„  . (4.4) 
ifadesi,  yaratılan net outputun veya millî gelirin sadece tüketim malın-
dan oluşacağını ve bunun da ücret ve kâr gelirleri toplamına eşit ola-
cağını göstermektedir. 

(4.3) ve (4.4)'deki basit yeniden üretim koşulları aynı zamanda 
arz-talep dengesiyle kesimler arasındaki değişimin hangi oranlarda ol-
ması gerektiğini göstermektedir. Bu eşitliklerin sol tarafındaki  ifadeler 
sırasıyla üretim aracı ve tüketim malı arzını, sağ tarafındaki  ifadeler 
ise üretim aracı ve tüketim malı talebini göstermektedir. Böylece sis-
temde her mal için arz-talep eşitliğinin gerçekleşmiş olması basit ye-
niden üretimin gerekli bir koşuludur. Bu eşitlik kesimler arasındaki 
değişim yoluyla sağlanmaktadır. Üretim aracı üreten kesimde üretilen 
toplam üretim araçlarının bir kısmı, bu kesimde kullanılan üretim 
araçlarının yenilenmesi için alıkonmalıdır. Kalan kısım, Qa — Ca, ise 
bu kesimde yaratılan artık ile ödenen ücretlerin toplamına eşittir. Aynı 
şekilde tüketim malı üretilen kesimde yaratılan artık değer, Sb,  ve 
ödenen ücretler, Vb,  doğrudan doğruya bu kesimde üretilen mala 
karşı bir talep haline gelecektir. Geriye kalan tüketim malı, Qb — (Vb + 
Sb)  bu kesimde kullanılan üretim aracının yenilenmesi için gerekli 
üretim araçları ile değiştirilecektir. Bu değişim: 

Cb = K  + Sa  (4.5) 
şeklinde ortaya çıkmakta, yani üretim aracı üreten kesimde kullanıl-
mayan üretim araçları, Qa — Ca — Cb, tüketim malı üreten kesimin 
talep etmediği tüketim mallarıyla, Qb — (Vb  + Sb) = Va  + Sa  ile de-
ğiştirilmektedir. 

Malların değerleri ile ifade  edilen arz-talep dengesi ve değişim 
eşitlikleri aynı zamanda kesimlerde kullanılan üretim araçlarının fi-
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ziksel  olarak yenilenmesini sağlayan koşulları da içermektedir. Bu 
koşulları miktar eşitlikleri olarak da ifade  etmek mümkündür. (4.3)-
deki koşul (2.21) — (2.25)'deki eşitlikler kullanılarak yazıldığında: 

Xa, + Ya2  = X (4.6) 

koşulunun gerçekleşmesinin, basit yeniden üretim için gerekli olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Bu koşul, üretim araçlarınm fiziksel  olarak yeni-
lenmesi için gereklidir. Üretim aracı üreten kesimde üretilen üretim 
aracı miktarı, X, bu kesimin ve tüketim malı üreten kesimin kullan-
dığı üretim araçlarının toplamına eşit olmaktadır. Bu ise ancak: 

X / Y = a2/(l—oı) (4.6.a) 

olması halinde mümkündür. Eğer kesimlerin üretim yoğunlukları ara-
sındaki oran bu ifadeye  eşitse basit yeniden üretim sağlanmaktadır. 
Bu eşitlik ise (4.5)'de değerlerle ifade  edilen basit yeniden üretim koşulu 
gerçekleştiği zaman kendiliğinden sağlanmaktadır. Aynı şekilde (4.5)-
deki koşul, işgücünün kesimler arasındaki dağılımını da belirlemektedir: 

VJV„  = Xa , /Ya 2 = a 2 a , / ( l - a > . 2 (4.7) 

Basit yeniden üretimin mümkün olabilmesi için, toplam işgücünün, 
Xa, + Ya2 'nin, kesimler arasında (4.7)'deki oranda dağılması ge-
rekmektedir. (4.6.a) gibi bu oran da (4.5)'e bağlı olarak gerçekleş-
mektedir. Dolayısıyla, alternatif  olarak; (4.5)'i, (4.6.a)'yı veya (4.7)'yi 
basit yeniden üretimin koşulu olarak tanımlamak mümkündür. 

4.3.2. Genişleyen Yeniden Üretim 

Basit yeniden üretimde artık değer tamamen tüketime gitmekte 
ve sermaye birikimi olmadığı için uzun dönemde artık değerin artması 
da söz konusu olmamaktadır. Marx, bu üretim koşullarının kapitalist 
üretim biçiminin temel niteliği ile bağdaşamayacağını ve birikimin 
mevcut olmadığı bir kapitalizmin düşünülemeyeceğini belirterek basit 
yeniden üretim koşullarını, sadece genişleyen yeniden üretimin ince-
lenmesinde bir hareket noktası olarak almaktadır. Birikimin kökeni 
artık değer, artık değerin nedeni de üretim araçlarının özel mülkiyeti 
olduğu için, sermaye birikimi kapitalizmin doğal kuralıdır ve bu, kapi-
talistler arasındaki rekabetin zorunlu kıldığı bir süreçtir. Birikim süreci 
boyunca ortaya çıkan teknik gelişme bu rekabetin sonucudur. Daha 
etkin ve ileri yöntemleri uygulayarak üretimde bulunmak çabası, bu 
yöntemlerin uygulanması için gereken birikim, bir yandan kapitalistler 
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arasındaki rekabetin somutlaşma biçimi olmakta, diğer yandan da kapita-
list gelişme sürecine dinamik bir nitelik kazandırmaktadır. 

Burada, bu süreci incelerken, Marx'ın iki kesimli modeli kullanıla-
cak ve bazı varsayımlar yapılacaktır. Birikim süreci sadece üretim araç-
larının artmasını ve niteliklerinin değişmesini değil, aynı zamanda iş-
gücünün artmasını ve niteliklerinin değişmesini gerektirir. İşgücünün 
nitelikleri arasındaki farkların  niceliksel farka  indirildiği varsayıldığı 
için temel sorun işgücünün, zaman içinde artan üretim araçlarının 
üretimde kullanılmasına olanak tanıyacak bir oranda artmasıdır. 
Daha sonra görüleceği gibi Marx'ın teknolojik gelişme ve ücret teorileri, 
işgücünün büyüme oranının kapitalist birikime bir sınır getirmeyeceğini 
göstermektedir. Bu nedenle burada da kapitalist birikim sürecinin 
sadece üretim araçlarının birikiminine bağlı olduğu ve ekonomide 
mevcut üretim araçlarını kullanacak sayıda işgücünün her zaman mev-
cut olduğu varsayımı yapılacaktır. 

Birikim sürecini incelerken burada yapılacak ikinci varsayım gelir 
dağılımının veya diğer deyimle, artık değer oranının değişmediğidir. 
Bu varsayım her ne kadar modelin basitleşmesini sağhyorsa da, özel-
likle birikim oranının zaman içinde değişmesi ile ilgili olarak ortaya 
çıkabilecek bazı sorunların bir kenara atılmasına da yol açmaktadır. 
Son olarak teknolojik gelişmenin mevcut olmadığı varsayımı da yine 
bazı sorunlarm model dışında kalmasına yol açacaktır. 

Genişleyen yeniden üretimi incelerken, gelir-harcama ilişkileri 
konusunda Marx'ın temel varsayımlarını şu şekilde özetlemek müm-
kündür. Ücretler tamamen tüketilmekte ve bir üretim döneminde 
ödenen ücretler, o dönem içinde, bir önceki dönemde üretilen tüketim 
mallarına harcanmaktadır. Aynı şekilde kapitalistlerin tüketim talep-
leri de bir önceki dönemde üretilen mallar ile karşılanmaktadır. 
Kapitalistler elde ettikleri artığı kısmen tüketmekle kısmen de yatır-
makta; her kapitalist sadece kendi kesiminde yatırım yapmaktadır. 

Bu varsayımlar çerçevesinde, herhangi bir andaki veri üretim koşul-
ları ve yoğunlukları altında birikim sürecinin nasıl oluşacağını incelemek 
için hareket noktası olarak, (2.25)'deki sistemin t = 0 döneminde eko-
nominin üretim durumunu gösterdiğini varsayalım. Birikimin mevcut 
olabilmesi için sistemde üretilen üretim araçlarının, toplam olarak her 
iki kesimde kullanılan üretim araçlarından daha fazla  olması gerektiğin-
den birikimin ön şartı Qa > Ca + C,,'dir. Ekonominin t = 0 döneminde 
kullandığından g oranında daha fazla  üretim aracı ürettiğini var-
sayarsak: 



70 KLASİK EKONOMİ POLİTİK 

Qa = (l+g)  (Ca  + Cb) (4.8) 
olacaktır. 

Birikimin ikinci koşulu, ücretlerin tamamen tüketildiği var-
sayıldığı için, kapitalistlerin elde ettikleri artığın tamamını tüket-
memeleri ve bir kısmını tasarruf  edip yatırmalardır. Bu koşul aslında 
Qa > ^a ~I" olcluğu zaman kendiliğinden gerçekleşecektir; zira bu, 
(2.25)'de Qb < Va  + Vb  + S a + Sb  olduğunu gösterdiğinden, kapi-
talistler elde ettikleri artığın tamamını tüketmek isteseler bile bunun 
gerçekleşmesini sağlayacak tüketim malı bulamayacaklardır. Bu ne-
denle üretim aracı üreten kesimde kapitalistlerin elde ettikleri artığın 
tamamını tasarruf  edip aynı kesime yatırdıklarını varsayalım. Bu 
durumda bu kesimde elde edilen toplam artık, bu kesimin değişmeyen 
ve değişen sermayeleri arasında sırasıyla Sa  (CajCa  + Va)  = Sa(ka/l  -\-ka) 
ve Sa  (Y„  jCa + Ya)  = Sa  (1 /I +fcfl)  oranlarında dağılacaktır. Dola-
yısıyla bu kesimin toplam üretim aracı talebi: 

Da = Ca + S a {kjl+ka)  =Ca(l  + s x l K )  (4-9) 

olmakta, bunun Ca kadaılık kısmı kesimde kullanılan üretim araçlarının 
yenilenmesi için gereken üretim aracı miktarını, diğer kısmı ise o ke-
simde yapılan net yatırımı veya üretim aracı birikimini göstermektedir. 

Aynı şekilde tüketim malı üreten kesimin toplam üretim aracı 
talebi, Db, iki kısımdan meydana gelecektir; bu kesimde kullanılan 
üretim araçlarının yenilenmesi için gerekli üretim araçları, Cb; ve bu 
kesimde kapitalistlerin yapmak istedikleri yatırım miktarı. Bu ikinci 
kısım bir yandan bu kesimdeki kapitalistlerin birikim veya tasarruf 
oranına, diğer yandan da bu kesimin organik bileşimine bağlıdır. An-
cak, üretim aracı piyasasında arz-talep dengesinin sağlanması için 
bu kesimdeki kapitalistlerin Qa- Da = Db kadar üretim aracı talep 
etmeleri gerekmektedir. İşte Marx, tüketim malı üreten kesimdeki ka-
pitalistlerin birikim oranlarını, üretim aracı piyasasında arz-talep den-
gesini sağlayacak şekilde ayarladıkları varsayımını yapmaktadır. Bu 
kesimdeki kapitalistlerin birikim oranına JJI dersek: 

D„ = Cb + (Kll+K)  =Cb(l  + [X s î  ^ fcJ  (4.10) 

olacaktır. Üretim aracı piyasasında arz-talep dengesi sağlanması için 
Da + Db = Qa olması gerektiğinden (4.8) — (4.10)'dan: 
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* (Cfl  + Q « S ( c . + Vcb T ± J - ) (4.11) 

eşitliğinin gerçekleşmesi gerekmektedir, t = 0 dönemindeki üretim mik-
tarları (Ca, Cb), g, birinci kesimdeki kapitalistlerin birikim oranları 
(=1) , ka  ve kb  veri olduğundan bu eşitliğin gerçekleşmesini sağlayacak 
tek değişken, ikinci kesimdeki kapitalistlerin birikim oranları, [x'dür; 
yani (4.11), diğer değişkenlerin değerleri veri iken [/.'nün hangi değeri 
alması gerektiğini göstermektedir. 

İkinci kesimdeki kapitalistlerin birikim oranı, üretim aracı piya-
sasında dengeyi sağlayacak şekilde ayarlandığı zaman, kesimlerin, yani 
üretim aracı ve tüketim malının büyüme oranları sırasıyla: 

ga=s/l+ka  = s/l+k,  (4.12) 
olacaktır. Dolayısıyla t = 0 dönemindeki koşullar (i. = (l-\-kb)  /  (1+feJ 
olmasını sağlamıyor, diğer bir deyimle, ikinci kesimdeki kapitalist-
lerin bu oranda birikim yapmasına olanak vermiyorsa, kesimlerin bü-
yüme oranları farklılaşacaktır. 

Bu birikim Sürecini şu şekilde açıklamak mümkündür: t = 0 dö-
nemi sonunda üretilen üretim aracı miktarı, Qa, bu dönem içinde kul-
lanılan üretim araçlarının toplamtnı belli bir oranda (g)  aşmaktadır. 
Birinci kesimdeki kapitalistler elde ettikleri artığın tamamını t = l 
dönemi başında birinci kesime yatırmakta ve bunu değişen ve değiş-
meyen sermaye arasında, kesimdeki sermayenin organik bileşiminin 
gerektirdiği oranda bölmektedirler. ( = 1 dönemi sonunda bu kesimde, t = 0 
dönemine kıyasla, ga oranında daha fazla  üretim aracı üretilecektir. 
Bunu Qa'  ile gösterirsek: 

Qa = (1+&) Qa = (1 +8a) (Ca  + Va  + SJ  (4.13.a) 
olacaktır. Aynı şekilde t — 0 döneminde üretilen toplam üretim aracı 
miktarının, t = l döneminde tamamen kullanılması için, ikinci kesim-
deki kapitalistlerin t = 1 döneminde Cbgb  kadar daha fazla  üretim aracı 
kullanmaları gerekir. Bu nedenle, bu kesimdeki kapitalistler, (4.11)'deki 
eşitliğin gerçekleşmesi için gereken oranda tasarruf  edecekler ve yatı-
racaklardır. Bu sağlandığı zaman, bu kesimdeki output t = 1 dönemi 
sonunda, t = 0 dönemine kıyasla g b oranında daha fazla  olacaktır: 

Qt = ( İ + f t )  Qb = (1 + g») (Cb  +Vb+Sb)  (4.13.b) 
(4.11) — (4.13.b)'deki eşitliklerin sağlanması halinde t = l dö-

nemi içinde tüketim malı piyasasında da arz-talep eşitliği sağlanacak-
tır. Birinci kesimde t—1 dönemi içinde kapitalistlerin ödedikleri ücret-
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ler Va'  — Va  ( l + g a ) ; ikinci kesimde ödenecek ücretler ise Vb  = Vb 

(l-f-g6)  olduğundan ve bu ücretler t = 0 döneminde üretilen tüketim 
mallarına harcanacağından, işçilerin t = 1 dönemindeki tüketim malı 
talebi Va'  + Vb  olacaktır. Buna ilaveten birinci kesimdeki kapitalistler 
t = 0 döneminde elde ettikleri artığı tamamen yatırdıkları için, sadece ikin-
ci kesimdeki kapitalistler t = 1 dönemi içinde Sb  kadar tüketim 
malı talep edeceklerdir. Bu durumda tüketim malı piyasasındaki arz-
talep dengesi: 

K  (1 +ga) + Vb  (l+g„) + sb (1—(i.) = Q„ (4.14) 
eşitliğinin gerçekleşmesini gerektirmektedir. (4.11)'deki eşitliğin ger-
çekleşmesi halinde bunun da kendiliğinden sağlanacağını kolaylıkla 
saptamak mümkündür. 

t = 1 dönemi sonunda birinci kesimde elde edilen artık değerin ta-
mamı t— 2 döneminde kullandmak üzere birikime ayrılacağından, 
birinci kesimin bu dönem başındaki üretim aracı talebi: 

Da'  = Ca (l+ga)  + Sa  (1 -rga) (K/l+K)  = Ca(l+gay  (4.15) 
olmaktadır ve bu kesimin t —2 dönemi sonunda elde ettiği büyüme oranı, 
t = l döneminde sağladığı oranla aynıdır. Üretim aracı piyasasında 
denge sağlanması için ikinci kesimin t =2 dönemi başındaki üretim 
aracı talebi: 

D„' = Qa (1+gJ  - Ih'  = (l+ga)  [Qa  - Ca (l+g„)]  (4-16) 
olacaktır. Bunu sağlamak için bu kesimdeki kapitalistler, elde ettikleri 
artığın belli bir oranını, (A' kadarını birikime ayıracaklardır. Bu kesimin 
t —2 dönemi sonunda elde edeceği büyüme oranı: 

gb'  = (D„'  - Db) I  Db = ga (4.17) 

olmakta ve her iki kesim de t= 2 döneminden itibaren aynı oranda bü-
yümeye başlamakta, ekonomi bir dönem sonra dengesiz büyümeden 
dengeli büyümeye geçmektedir. 

Bu dengeli büyüme süreci içinde kesimlerin büyüme oranları sabit 
ve aynı olduğundan üretim yoğunluklarının oranı, yani kesimlerin 
göreli payları değişmeyecektir. Diğer yandan üretim teknikleri değiş-
mediği için, hem değişen hem de değişmeyen sermaye aynı oranda 
artacak ve dolayısıyla ekonominin istihdam ettiği toplam işgücü, eko-
nominin büyüme oranına eşit bir oranda artacaktır. Tüketim malla-
rının artış oranı istihdamdaki artış oranına eşit olduğu için, işgücü başına 
düşen tüketim zaman içinde değişmeyecektir. Bu süreç içinde bölüşüm 
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sabit kalacak; kâr oranı, artık değer oranı ve reel ücretler zaman içinde 
değişmeyecektir. 

Sistemin düzgün bir şekilde büyümesini sağlayan şey, Marx'ın ka-
pitalistlerin yatırım davranışları konusundaki varsayımıdır. Bu var-
sayım ikinci kesimdeki kapitalistlerin denge sağlayıcı bir görev yük-
lenmelerini gerektirmektedir. Dengeli büyüme, kesimlerin aynı oranda 
büyümeleri şeklinde ortaya çıkmakta, ancak, bunun için kapitalist-
lerin farklı  oranlarda tasarruf  ve yatırım yapmaları gerekmektedir. 
Nitekim birinci kesimdeki kapitalistler elde ettikleri aıtığm tamamı-
nı yatırdıkları zaman ga = gb'  olması için t = 1 dönemi sonunda ikinci 
kesimdeki kapitalistlerin: 

(x' = (l+kb)  I  (l+ka)  (4-18) 
oranında birikim yapmaları gerekir. Eğer kesimlerin organik bileşimleri 
aynı değilse, bu oran birinci kesimdeki kapitalistlerin birikim oranından 
farklı  olacaktır. Diğer yandan ikinci kesimdeki kapitalistler en çok elde 
ettikleri artığın tamamını biriktirebilecekleri için, kb  > ka  iken \ı'  > 1 
olmak zorundadır. Bu söz konusu olamayacağından üretim aracı 
üreten kesim daha  az sermaye yoğun iken  dengeli büyümeye ulaşılması 
olanaksızdır. 

Genel olarak, buradaki iki kesimli modelde, eğer birinci kesimdeki 
kapitalistlerin tasarruf  oranı ;xa, ikinci kesimdekilerin ise, kesimlerin 
bir dönem sonra aynı oranda büyümeleri için: 

(x6/(x0 = (l+kb)l(l+ka)  (4.19) 
olmalıdır. (xa=[jı,6 iken ka  ^ kb  ise kesimlerin birikim oranları farklı 
olacaktır. (4.19) sağlandığı zaman ekonominin büyüme oranı: 

g = s ix a / ( l+k a )  = s y.bl(l+kb)  (4.20) 
teknik koşullar veri iken, gelir dağılımına ve kapitalistlerin tasarruf 
oranlarına bağlı olmaktadır. Artık değer oranı ve kapitalistlerin tasar-
ruf  oranları yükseldikçe ve /veya kesimlerin organik bileşimleri azal-
dıkça büyüme oranı artacaktır. 

Marx'ın kapitalistlerin yatırım davranışları konusundaki varsayımı 
modele ilk bakışta normatif  bir nitelik kazandırmaktadır; zira bu 
varsayım, kapitalizmin dengeli bir büyüme sağlaması için gerekli ko-
şulların gerçekleşmesine yol açmaktadır. Bu nedenle model, 'dengeli 
büyüme için kapitalistler nasıl davranmalıdır?' gibi normatif  bir soruyu 
araştırmaktadır. Oysa kapitalistlerin, davranışlarını dengeli büyümeyi 
sağlayacak şekilde ayarladıkları varsayımı kaldırıldığı zaman, sistemin 
dengeli büyümeyi sağlaması için bir neden kalmamaktadır. Bu nedenle 
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model, bu varsayımı kaldırarak kapitalizmin büyüme sürecini en genel 
koşullar altında inceleyecek bir duruma getirilmelidir. 

Gerçekte Marx'm temel amacı da budur. Marx, bir yandan kapita-
lizmin dengeli büyümesi için gerekli koşulları araştırırken diğer yan-
dan da dengesizliğe yol açacak nedenleri belirlemektedir. Bu açıdan 
daha sonra Harrod'da ortaya çıkan kararsız ve dengesiz büyüme so-
rununu burada da bulmak mümkündür. Sistemin dengeli bir şekilde 
büyümesi için (4.20)'deki gerekli büyüme oranının gerçekleşmesi, 
kapitalistlerin bunun gerektirdiği yatırımları yapmalarına bağlıdır. 
Modelde kapitalistlerin tasarruflarını  doğrudan doğruya yatırdıkları 
varsayılarak (4.20)'de, s, ka  ve kb  veri iken düzgün büyümenin sağlana-
bilmesi için bu oranların ne olması gerektiği belirlenmektedir. Bu ko-
nuda ortaya iki sorun çıkmaktadır; i. kapitalistler tasarruflarını  ta-
mamen yatırdıkları, yani tasarruf-yatırım  eşitliği varsayıldığı zaman, 
tasarruf  oranlarının (4.20)'de dengeli büyüme oranının gerektirdiği 
düzeyde bulunmaması sorunu; ii. tasarruf-yatırım  eşitliğinin sağlana-
maması sorunu. 

İlk durumda ortaya çıkan sorun, arz yapısının talep yapısına 
uymaması sorunudur. Örneğin, eğer kapitalistler dengeli büyümenin 
gerektirdiğinden daha düşük oranda yatırım yapıyorlarsa üretim araç-
ları piyasasında arz fazlası,  tüketim malı piyasasında ise talep fazlası 
ortaya çıkacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi kâr oranının eşitlenmesi, 
malların belli değer veya fiyat  oranlarında değiştirilmesini, bu da arz-
talep dengesinin sağlanmasını gerektirir. Bu nedenle arz fazlası  olan 
piyasada fiyatların  denge fiyatlarının  altına düşmesi bu malları üreten 
kesimlerin daha düşük, talep fazlası  olan piyasada ise fiyatların  denge 
fiyatları  üzerine çıkması bu malları üreten kesimlerin daha yüksek 
kâr elde etmelerine yol açacaktır. Bu durum basit yeniden üretimde 
uzun süre devam edemeyeceği halde genişleyen yeniden üretimde, ke-
simlerin üretim yoğunlukları ile talep arasındaki denge kolaylıkla sağlan-
mayabilir. Bunun nedeni basit yeniden üretimin aksine, genişleyen ye-
niden üretimde birikim ve değişmenin mevcut olmasıdır. Kapitalistler 
haııgi kesimde ne kadar mal üreteceklerini talep bekleyişlerine dayana-
rak kararlaştırırlar. Değişmenin ve birikimin mevcut olmadığı basit 
yeniden üretimde bekleyişlerin gerçek duruma intibakı daha kolaydır; 
zira bu koşullarda talep yapısı değişmemektedir. Buna karşılık talep 
yapısının birikim nedeniyle değişmekte olduğu genişleyen yeniden üre-
timde, kapitalistler hangi kesimde ne kadar mal üreteceklerini saptar-
larken diğer kapitalistlerin planladıkları birikimi de hesaba katmak zo-
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Tundadırlar. Bu ise kesimlerin üretim yoğunluklarının sürekli olarak 
değişen talebe uydurulmasını zorlaştıracak ve dengeli büyümeye 
ulaşılması olanağını azaltacaktır. 

Arz yapısının talep yapısına uymaması sonucunda ortaya çıkan 
dengesizlik sorunu ve bunun kapitalizmde yaratacağı buhranlar, Marx'ta 
toplam  talebin toplam  arzdan daha düşük olmasının ortaya çıkar-
dığı soruna nazaran ikincil bir öneme sahiptir. Eğer yatırım-tasarruf 
eşitliğinin kendiliğinden sağlandığı varsayımı kaldırılırsa, ortaya bir 
talep yetersizliği sorunu çıkacaktır. Daha sonra Keynes'iıı vurguladığı 
bu sorun, Marx, Say Yasası''nı  eleştirirken ortaya çıkmaktadır. Say 
Yasasının temel önermesi olan arzın kendine eşit bir talep yaratması, 
değişim sürecinin iki aşamasının, mal-para ve paıa-mal değişiminin 
aksamadan, sürekli olarak biribirini izlediği varsayımına dayanır. 
Oysa, buradaki modelde, birinci kesimde üretilen üretim araçlarını 
piyasada paraya çeviren kapitalist!, gelirini, yeterli üretim aracı ve 
tüketim malı talebi şeklinde piyasaya aktarmıyor ve para şeklinde 
tutmayı seçiyorsa, hem üretim aracı hem de tüketim malı piyasasında 
bir arz fazlası  ortaya çıkacaktır. Bu durumda, sistemin tümünün talep 
ettiğinden fazla  mal üretilmektedir. Marx'ın aşırı üretim dediği bu 
olgu, bazı veya bütün kesimlerin ellerindeki malları paraya çevireme-
meleri, yani artık değeri parasal olarak gerçekleştirememeleri  sonucunu 
doğurmaktadır. Ücretlerin tamamen tüketime harcandığı varsayıldığı 
için talep yetersizliği veya arz fazlası  sorunu, kapitalistlerin kârlarının 
kullanılıp kullanılmaması ile ilgili bir sorundur ve esas olarak yatırını 
yetersizliği sorununa indirgenmektedir. 

Modelde bir talep sorunu olmadığı ve kesimlerin dengeli bir şekilde 
büyüdüğü varsayılsa bile bu, işgücü piyasasında dengenin, yani tam 
istihdamın sağlanacağı anlamına gelmemektedir. Eğer işgücünün büyüme 
oranı istihdam düzeyinin büyüme oranından daha yüksek ise, mal 
piyasalarında arz-talep dengesi sağlansa bile işgücü piyasasında sürekli 
olarak artan bir işsizlik ortaya çıkacaktır. Aynı sorunu daha sonra 
Harrod'da da görmek mümkündür. Marx'ta bu sorunu daha da önemli 
kılan şey, aşağıda görüleceği gibi, buna ilâveten teknolojik gelişmenin 
de bir işsizlik yaratarak işgücü piyasasındaki dengesizliğin artmasına 
yol açmasıdır. 

Böylece, buradaki model bir gerçeği saptamaktadır; kapitalizmin 
dengeli büyümesi için gerekli koşullar son derece katı ve sınırlayıcıdır 
ve piyasa mekanizması içinde bu koşulları ve uyumu sağlayacak bir 
süreç mevcut değildir. Bu nedenle model, normatif  denge koşullarını 
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belirlerken bu koşulların gerçekleşme olanağı konusunda bazı ipuçları 
vermekte ve bu açıdan kapitalist büyümenin düzgün ve dengeli değil, 
inişli-çıkışlı olacağını göstermektedir. Nitekim bu model kapitalistle-
rin yatırım davranışları konusunda daha genel ve geçerli varsayımlara 
oturtulduğu zaman, dengeli ve kararlı büyümenin hemen hemen ola-
naksız olduğu ortaya çıkmaktadır: modelin temel varsayımları değiş-
tirilir ve bunların yerine; i. kapitalistlerin tasarruf  ve birikim oranlarının 
aynı olduğu ve; ii. serbest rekabet koşulları altında kapitalistlerin sadece 
kendi kesimlerinde değil, diğer kesimlerde de yatırım yapma olanakları-
nın mevcut olduğu ve kâr oranının eşitlenmesinin bunu zorunlu kıldığı 
kabul edilirse, sistemin veri başlangıç koşullarından hareketle düzgün 
ve dengeli bir büyümeyi sağlaması olanağı oldukça sınırlı olacaktır. Bu 
alternatif  varsayımla, ikinci kesimdeki kapitalistlerin denge sağlama 
görevi ortadan kalkmakta ve bütün kesimlerdeki kapitalistler aynı 
oranda birikim yaparak bunları farklı  kesimlerde yatırmaktadırlar. 
Yatırım-tasarruf  eşitliği varsayımı muhafaza  edilse bile, yukarıdaki 
modelin aksine burada, sistemin belli bir dönem sonunda dengeli bü-
yümeye ulaşması olasılığı azdır. Bunun alternatif  olarak şu şekilde de 
ifade  etmek mümkündür; herhangi bir dönemde sistem dengeli ve 
düzgün bir büyüme sürecine girse bile bu süreçten sapmaya yol açacak 
en ufak  bir etken sistemi giderek dengeli büyüme yolundan uzaklaştı-
rabilir.1 Kısaca, bu varsayımlar altında Harrod modelinde ortaya 

1 Her iki kesimdeki kapitalistler elde ettikleri artığın tamamım yatırıyorlarsa (yani 
[xa = = 1 ise), üretim aracı ve tüketim malı piyasalarında denge: 

m = C,a(t)  + ACjt)  + Ch(  t) + ACb(t) 
V(t)  = Va(ı)  + AVJı)  + Vb(t)  + AVb(t) 

olmasını gerektirir. (1.33) ve (1.34)'de a^ — c t t; a 2 X 0 = cb; a,n>sX& = va; ve ot2w5X(, = ı b 

olarak tanımlanır ve X(t)  - f  A X(İ)  = X(t,  + 1) ve Y(t)  + A Y(f)  = Y(t  + 1) olduğu-
na dikkat edilirse yukarıdaki eşitlikler: 

X(ı) = caX(t  + 1) + cbY(t  + 1) 
Y(t) = vaX(t  + 1) + vbY(t  + 1) 

şeklinde bir eşanlı fark  denklemleri sistemi haline gelecektir. Bu sistemde, üretim teknikleri ve 
bölüşüm değişmediği için, ca, cb, va ve rb sabit parametrelerdir. Sistemin dengeli büyüyüp bü-
yümeyeceği bu denklemlerin çözümünün göstereceği özelliklerie bağlıdır. Çözüm: 

X(t)  = Aet (1 + g,)« + Bz2 (1 + g2Y 
Y(t)  = Aix (1 + « , ) £ + Bi, (1 + g2y 

şeklinde olacak, A ve B başlangıç koşulları tarafından  belirlenecektir. Çözümde 1 > gt  > 0 
ve ikinci kesimdeki organik bileşim daha yüksek ise, g2 < 0 ve |g21 > g \ aksi halde g 2 > gl  > 0 
olacaktır. Sğer başlangıç koşulları B = 0 olmasını sağlıyorsa sistem gl  oranında dengeli bir 
büyümeye ulaşacaktır. Aksi halde g 2 > 0 iken sistem monoton bir şekilde dengeli büyüme 
yolundan ayrılacak, g 2 < 0 iken de dengeli büyüme oranı etrafmda  giderek artan (2 periodluk, 
t tek savı olduğu zaman negatif,  çift  sayı olduğu zaman pozitif)  dalgalanmalar gösterecektir. 
Bkz. Morishima (1973), pp. 122-25. 
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çıkacak olan kararsız büyüme Marx modelinde de vurgulanmaktadır. 
Bu kararsızlık sorunu daha sonra Harrod modelinde ve iki-kesimli 
modelde ele alınacak ve sistemin dengeli büyümesi için gereken koşul-
ların son derece katı ve sınırlayıcı olduğu saptanacaktır. 

4.3.3. Teknolojik Gelişme, Yedek İşsizler Ordusu ve Düşen Kâr Oranı 

Marx'ta kapitalizmin dinamik sürecini belirleyen temel unsur, 
sermaye birikimi ile birlikte ortaya çıkan teknolojik gelişmenin, işgücü 
talebi, istihdam düzeyi ve kâr oranı üzerindeki etkileridir. Teknolojik 
gelişme teorisi ile Marx, bir yandan uzun dönemde bölüşüm sorununu 
çözümlemekte, diğer yandan da kapitalist birikimin çelişkilerini ortaya 
koymaktadır. Ricardo'da olduğu gibi Marx'ta da teknolojik gelişme, 
üretimde birim output başına daha çok üretim aracı (makine) ve daha 
az dolaysız işgücü kullanılması şeklinde ortaya çıkmakta, kapitalistler 
arasındaki rekabet işgücü verimliliğinin daha yüksek olduğu tekniklere 
yatırım yapılmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla bu süreç üretim aracı 
input katsayılarının artması, dolaysız işgücü input katsayılarının ise 
azalması şeklinde belirmektedir. Ancak Marx, teknolojik gelişmeyi üre-
tim katsayılarının değişmesi şeklinde değil, sermayenin organik bileşi-
minin artması şeklinde tanımlamaktadır. Burada ortaya çıkan sorun, 
üretim katsayılarmdaki değişmelerin sermayenin organik bileşimini 
artırıp artırmayacağıdır. Teknolojik gelişme olgusu, Marx'm KapitaV'va 
birinci cildinde yaptığı gibi tek kesimli bir modelde ele alındığı zaman, 
dolaylı-dolaysız işgücü oranındaki bir artışın sermayenin organik bileşi-
mini artıracağı açıktır. Ancak iki veya daha çok kesimli bir modelde 
üretim katsayıları ile sermayenin organik bileşimi arasındaki ilişki 
bu derece basit olmaktan çıkmaktadır. Nitekim (2.30)'da görüldüğü 
gibi a, /a t ve a2 /a2 'deki artışlar ka  ve fcb'yi  iki yoldan etkilemektedir; 
dolaysız olarak ve Afl/A6'yi  değiştirerek. Dolaysız etki ka  ve kb  de aynı 
yönde bir değişme sağladığı halde katsayılardaki bu değişme Aa/A„'yi 
ters yönde etkileyebilir ve dolayısıyla o,/ûtj ve a 2 / a 2 farklı  oranlarda 
arttığı zaman ka  ve kb  farklı  oranda ve yönde  değişebilir. Ancak, serma-
yenin organik bileşimi her iki kesimde de aynı ise ve katsayılardaki 
değişme ka=kb  eşitliğini bozmuyorsa al ja., (==a2/a2) arttığı zaman ser-
mayenin organik bileşimi her iki kesimde de aynı oranda artacaktır. 

Burada, Marx'a paralel olarak, üretim katsayılarının, sermayenin 
organik bileşimini her iki kesimde de artıracak şekilde değiştiği varsa-
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yılarak, Marx'ın teknolojik gelişme ile bölüşüm arasındaki ilişkiler 
konusundaki iki temel önermesi incelenecektir. Bu önermeler: 

i. Teknolojik gelişme, işgücünün yerini makinelerin alması şek-
linde ortaya çıktığı için teknolojik işsizlik yaratmaktadır. Böylece 
Ricardo ile Marx, teknolojik gelişmenin istihdam düzeyi üzerindeki 
etkisi konusunda birleşmektedirler. Ancak Ricardo'nun ücret teorisi 
buna dayanmadığı halde teknolojik gelişmenin bu etkisi, Marx'ııı ücret 
teorisinin temelini meydana getirmektedir. Teknolojik gelişmenin 
yarattığı yedek işsizler ordusu, işgücü arzının işgücü talebinden sürekli 
olarak daha yüksek olmasına, bu da işçiler arasındaki rekabet nedeniyle 
ücretlerin asgari düzeye inmesine, yani işgücünün değerine eşitlenmesine 
sebep olmaktadır. Bu yaklaşım Ricardo'nun Malthus'çü nüfus  ve ücret 
teorisinden tamamen farklıdır.  Ricardo'da ücretleri asgari düzeye in-
diren şey, piyasa ücretlerinin yükselmesi halinde nüfusun  ve işgücü 
arzının artmasıdır. Marx'ta ise bunu sağlayan şey işgücü talebinin 
teknolojik gelişme nedeniyle azalmasıdır. Marx'ta piyasa ücretlerinin 
asgari düzeyin üzerine çıkması teknolojik gelişmeyi hızlandıran bir 
unsur olmakta ve bu nedenle işgücü talebi arza göre değişmektedir; 
oysa Ricardo'da değişen şey işgücü talebi değil arzıdır. Bu nedenle 
Ricardo'da ücretler asgari düzeyde iken, uzun dönemde işgücü piyasa-
sında tam istihdam dengesi sağlanmakta, Marx'ta ise teknolojik gelişme-
nin devam etmesi işgücü talebinin sürekli olarak arzdan daha düşük olma-
sına yol açmaktadır. Bu durumda reel ücretler uzun dönemde sabit olduğu 
ve asgari geçim düzeyinde kaldığı halde, ortaya çıkan işsizler ordusu, 
işçi sınıfının  bütün olarak hayat standardında bir düşme meydana 
getirmekte, bu sınıfın  sefaleti  birikime ve üretim güçlerinin gelişmesine 
rağmen artmaktadır. 

ii. Teknolojik gelişme, sermayenin organik bileşiminin artması, kâr 
oranının düşmesine yol açar. Bu, yedek işsizler ordusu ile birlikte Marx'ın 
kapitalizmin buhran teorisinin en önemli ilişkisini meydana getirmekte 
ve Ricardo'da olduğu gibi birikim, birikime kaynak olan kârın azal-
masına yol açmaktadır. Sermayenin organik bileşiminin kâr oranı üze-
rindeki etkisini Marx (3.5)'deki: 

s 
T = 1 + k 

eşitliğine dayanarak önermektedir, 
sabitken toplumsal sermayenin oı 
oranının düşmesine yol açacaktır. 

(3.5.a) 

Görüldüğü gibi artık değer oranı 
ganik bileşimindeki bir artış kâr 
Bu formülasyona  karşı iki temel 
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itiraz söz konusu olabilir. Bir kere, (3.5.a), daha önce belirtildiği gibi, 
Marx'ın transformasyon  yöntemindeki hata nedeniyle geçerli değildir. 
Ancak düşen kâr oranı hipotezine karşı öne sürülebilecek en önemli 
itiraz, sermayenin organik bileşimi artarken artık değer oranının sa-
bit kalacağı varsayımına yöneltilebilir. Eğer artık değer oranı, serma-
yenin organik bileşimindeki artışın kâr oranı üzerindeki etkisini telafi 
edecek bir oranda artarsa, kâr oranı, sermayenin organik bileşimindeki 
artışa rağmen yükselecektir. Nitekim (2.26)'da reel ücretler sabitken 
teknolojik gelişmenin (artan işgücü verimliliğinin), tüketim malının 
içerdiği işgücü miktarını, Xb

,y\  düşürmesi, artık değer oranının art-
masına yol açacaktır. Marx bu olasılığı göz önüne almakla beraber 
bunun, kâr oranındaki düşme eğilimini tersine çeviremeyeceğini belirt-
mektedir. Bununla beraber Marx, bu konuda formel  bir kanıt vermediği 
için itiraz ortadan kalkmamaktadır. Burada Marx'ın bu iki önermesin-
den ilki sadece tek mallı-tek kesimli bir modelde incelenecek, düşen 
kâr oranı önermesinin geçerli olması için gerekli koşullar ayrıca çok 
kesimli modelleri kapsayacak şekilde genelleştirilecektir. 

tik önermeyi incelemek için hem üretim hem de tüketimde kul-
lanılabilen bir malın, örneğin buğdayın, bir biriminin üretimi için « 
kadar dolaysız işgücü, a kadar da buğday kullanıldığını varsayalım. 
X, toplam buğday üretimi; ws, buğday cinsinden ödenen ücret; X  (  — 
a/1—a) da bir birim buğdayın içerdiği işgücü zamanı olsun. 

a XX  + a ws X  X  (1  +«) = XX 
C + V  (1 +s) = Q (4.21) 

t dönemindeki üretim denklemlerini göstersin. Bu dönemde toplam 
istihdam ve toplam ücret ödemeleri: 

Lt = aX W,  — ws Lt = ws aX  (4.22) 

olacaktır. Diğer yandan: 

7 n nr ı 1—a—aw 1—a—«Mj , ' . i , 
k — C V  = a olw, s — r — (4.23) 

a.ws a - a w 
olacaktır. Kapitalistlerin, elde ettikleri artığı tamamen yatrıdıklarıııı, 
ücretlerin ise tamamen tüketildiğini varsayalım (klasik tasarruf  fonksi-
yonu). Teknolojik gelişme a'nın artması, ı 'nrn ise azalması şeklinde 
ortaya çıkacak ve sermayenin organik bileşimini artıracaktır. Bunun 
için t -j—1 döneminde yeni üretim katsayıları a'  ve a ' olsun; a'  > a 
ve a ' < a. 
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t + 1 döneminde kapitalistler X  kadar buğday üretmek için 
a'X  kadar buğdayı üretim aracı olarak kullanmak, x'ws  X  kadar buğdayı 
da ücret ödemeleri yapmak için ayıracaklardır. Bu durumda kapita-
listlerin ellerinde yatırımda kullanmak, yani ilave output üretmek için-

A = s x ws X  + (a - a') ws X  + ( a - a ' ) X (4.24) 

kadar buğday kalacaktır. Bunu, t + 1 döneminde tamamen yatırımda 
kullanmak istediklerinde, bu dönemde sermayenin organik bileşimi: 

k'  = a'  /a.'ws  (4.25) 

olduğundan, bunun A (fc'/l+fc')  kadarını üretim aracı olarak, A(  1/ 
1 +/c') kadarını da ilaveten istihdam edecekleri işçilere ücret ödemek 
için ayıracaklardır. Böylece t + 1 dönemindeki toplam ücret ödemeleri: 

.Wt+1  = a 'wsX  +A(l/l+k')  (4.26) 

toplam istihdam düzeyi ise: 

Lt+1 = Wt+1/ws  (4.27) 
olacaktır. Dolayısıyla, eğer Lt+l < Lt ise, teknolojik gelişme, sermaye 
birikimine rağmen işsizliğe yol açmış olacaktır. (4.22) — (4.26)'dan: 

Lt+1 < Lt olması için a ' < —j ~â~w— (4.28) 

eşitsizliğinin gerçekleşmesi gerekir. Bu eşitsizliğin sağ tarafı  pozitif 
olduğundan a ' sağ taraftaki  ifadeden  küçük, pozitif  bir değer alabilir. 
Bu durumda istihdam düzeyi düşerek yedek işsizler ordusu ortaya çıka-
caktır. Outputun t + 1 dönemindeki büyüme oranı: 

= Xt+l  - Xt  = 1 k'  \ 1 - O'  - «'  ws = 
8 Xt  a'  \1 +fe'  /  a'  + a'  ıvs 

(4.29) 
olacak ve t + 1 döneminde elde edilen kâr oranına eşitlenecektir. Büyü-
menin t + 1 dönemindeki işgücü talebi üzerindeki etkisi olumlu, serma-
yenin organik bileşimindeki artışın etkisi ise olumsuzdur, a'  ne kadar 
yüksek, a ' ne kadar düşük ise büyüme oranı o kadar düşük olacak ve 
(4.28)'deki eşitsizliğin gerçekleşme olasılığı o kadar artacaktır. 

Eğer (4.28)'deki koşul gerçekleşirse büyüme süreci içinde reel 
ücretler sabit kaldığı halde işçilerin toplam gelirdeki  payı aza-
lacaktır. t döneminde ücretlerin payı Wt  /Xt  =xws, t + 1 döneminde ise 
Wt+1/Xt+1=y.'ws  olmakta, oc'< a olduğu için ücret payı azalmaktadır. 
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Bu azalma işçi sınıfının  tümünün hayat standardında bir düşmeye yol 
açacaktır. ( + 1 döneminde işçi sınıfının  tüketimi, W t + V toplam işgücü 
arzına bölündüğünde bu sınıfın  adam başına tüketimi Wt  jLt =ıc s 'den 
Wl+ljLt  (<  ws)'ye  düşmüş olacaktır. 

Kısaca, teknolojik gelişmenin yedek işsizler ordusunu ortaya çıkar-
tıp çıkartmayacağı; i. kapitalistlerin tasarruf  oranına (burada l ' e eşit 
olduğu varsayılmıştır); ii. reel ücrctin düzeyine; ve iii. işgücü verim-
liliğinin ( l /a) ve değişmeyen sermaye-hasıla oranınm (a) artışına bağ-
lıdır. Kapitalistlerin tasarruf  oranları ne kadar yüksek, ücretler ne kadar 
düşük ise büyüme oranı o kadar yüksek olacağından bunların işgücü 
talebi üzerindeki etkisi olumlu; a ve 1,/a nın artış oranlarının etkisi ise 
olumsuz olmaktadır. Klasik tasarruf  fonksiyonu  varsayımı yapıldığında 
ve ücretler asgari düzeyde sabit olarak alındığında, işsizler ordu-
sunun ortaya çıkıp çıkmayacağı teknolojik gelişmenin hızına bağlı 
olmaktadır. 

Bu modelde teknolojik gelişmenin hangi koşullarda kâr oranını 
da düşüreceğini saptamak mümkündür. (4.23) ve (4.29)'dan: 

r ' < r olması için — > ws (4.30) 

eşitsizliğinin gerçekleşmesinin gerektiği saptanabilir. Bu eşitsizliğin sol 
tarafı  pozitif  olduğundan a'  'nün artma oranı ne kadar yüksek, a ' 'nün 
azalma oranı ne kadar düşükse, kâr oranının düşme olasılığı da o 
kadar fazladır. 

Teknolojik gelişmenin kâr oranında bir düşme sağlamaması için, 
r '=s ' / l - ) -&' olduğundan, artık değer oranının artması ve bu artışın 
kâr oranı üzerindeki olumlu etkisinin, sermayenin organik bileşimindeki 
artışın kâr oranı üzerindeki olumsuz etkisinden daha fazla  olması ge-
rekir. Ancak, burada ele alman model çerçevesinde, sermayenin organik 
bileşimindeki bir artış mutlaka artık değer oranmın artmasına yol 
açmayabilir. s ' > s eşitsizliğinin gerçekleşmesi, yani artık değer oranı-
nın artması için: 

> (4.31) 
7. Ot 

yani adam  başına düşen  ııet outputun  artması gerekmektedir. Eğer 
a değişmiyorsa, (yani a'  — a ise), bir birim output üretimi için ge-
rekli işgücü miktarı azaldığı için adam başına düşen net output ve 
artık değer oram artacaktır. Buna karşılık a = a ' iken adam başına 
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düşen net outputun ve dolayısıyla artık değer oranının artmasına ola-
nak yoktur. Bu nedenle sermayenin organik bileşimi arttığı zaman 
artık değer oranının da artması için, işgücü verimliliğinin artması ge-
rekmektedir. Ancak, bu artış adam başına düşen net outputta bir 
artış sağlamaya yeterli değilse, diğer bir deyimle net outputtaki (1— ti-
deki), azalış oranını telafi  edemiyorsa, sermayenin organik bileşimi ve 
işgücü verimliliği arttığı halde artık değer oranı düşecektir. Bu durumda 
ise kâr oranı hem artık değer oranının, hem de sermayenin organik 
bileşiminin olumsuz etkileri nedeniyle düşecektir. 

Kısaca, sermayenin organik bileşimi artarken artık değer oranı 
artabilir veya azalabilir; eğer artık değer oranı azalıyorsa kâr oranı 
kaçınılmaz bir şekilde düşecektir. Artık değer oranı arttığı zaman ise 
kâr oranının artabilmesi için, bu oranın olumlu etkisinin sermayenin 
organik bileşiminin olumsuz etkisinden fazla  olması gerekir; aksi halde 
(4.30)'daki koşul gerçekleşeceği için kâr oranı düşecektir. 

Teknolojik gelişme sürekli olarak a'nm ve işgücü verimliliğinin art-
masına yol açıyorsa kâr oranının düşmesi kaçınılmazdır; a yeterince 
büyüdüğü zaman (4.30)'daki koşul gerçekleşecektir. Bunu Şekil 4.2'de 
gözlemek mümkündür. Sistemde elde edilen maksimum kâr oranı, 
w = 0 iken (4.23)'de: 

w =R = . ( 4 - 3 2 ) 

olduğundan a'nm sürekli olarak artması maksimum kâr oranını düşüre-
cektir. Diğer yandan işgücü verimliliğinin, y = l / a ' n ı n artması (4.23)-
deki ücret-kâr eğrisinin w ekseni ile kesim noktasını orijinden uzaklaş-
tıracaktır. Şekil 4.2.'nin üst kısmında yt+1—Rt+1 ve y't+ı—R't+ı 
eğrileri teknolojik gelişme sonucunda ücret-kâr eğrisinin alacağı durum-
ları göstermektedir. Ücretler wç 'de veri iken, teknolojik gelişmenin 
J t + ı — R t + ı gibi yeni bir ücret-kâr eğrisi ortaya çıkarması halinde kâr 
oranı r t 'den r t + I ' e çıkacaktır. Bu durumda (4.30)'daki eşitsizlik ger-
çekleşmediği için kâr oranı artmaktadır. Buna karşılık yeni ücret-kâr 
eğrisi y't+1  — R't+ı  olduğu zaman kâr oranı r ' t + l ' e düşmekte, yani 
(4.30)'daki koşul gerçekleşmektedir. 

Teknolojik gelişme sürekli olduğu zaman kâr oranının kaçınılmaz 
bir şekilde düşeceğini Şekil 4.2.'nin alt kısmında görmek mümkün-
dür; işgücü verimliliği ne kadar artarsa artsın eğer yeni tekniğin mak-
simum kâr oranı, eski teknikte elde edilen kâr oranından düşükse, reel 
ücretler veri iken kâr oranı düşecektir; yani 
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Şekil 4.2 

Rt+n < rt (4.33) 
kâr oranının düşmesi için yeterli  koşuldur. Şekil 4.2.'de t-\-n döne-
minde kullanılan tekniğin maksimum kâr oranı, Rt+ni t döneminde 
kullanılan tekniğin, w=ws iken sağladığı kâr oranından, r t 'den küçük 
olduğu için, işgücü verimliliği ne olursa olsun (yani yJ+n,  J r ' n in ne kadar 
üstünde bulunursa bulunsun), kapitalistlerin t-\-n döneminde elde 
ettikleri kâr oranı t döneminde elde ettikleri kâr oranından daha kü-
çük olacaktır. Kısaca, teknik gelişme maksimum  kâr oranım sürekli 
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olarak düşürdüğü zamaıı, gerçekleşen  kâr oranının da düşmesi kaçınıl-
mazdır. Kâr oranının düşmesi için (4.33)'deki yeterli  koşul (4.30)'daki 
gerekli  koşulu da içermektedir. Nitekim eğer t -f-1  döneminde Rt+1 < r, 
ise, yani: 

a'  —a > *ws (4.34) 

ise, (4.30)'daki gerekli koşul, a'—a > y.ıvs — a'ıvs  de gerçekleşecektir. 
Böylece, işgücü verimliliği ve artık değer oranı ne kadar büyürse bü-
yüsün, maksimum kâr oranı düştüğü sürece kâr oranı da düşecektir. 
Bu sonuç sadece bu modelde değil, çok-mallı çok-kesimli bir modelde 
de aynı ölçüde geçerlidir; nitekim Şekil 3.1.'deki iki-kesimli modelin 
ücret-kâr eğrisi Şekil 4.2'deki gibi kaydığı zaman kâr oranı o modelde 
de düşecektir. 

Şekil 4.2. Marx'ın öngördüğü tipteki bir teknolojik gelişmenin hem 
ücretlerin hem de kâr oranının düşmesine yol açabileceğini göster-
mektedir. Reel ücretlerin t-\-n döneminde ws nin altına inmesi, kâr 
oranının rt ye çıkmasına yetmeyeceği için reel ücretler düşse bile kâr 
oranının düşme eğilimi tersine dönemeyecektir. 

Marx'ın teknolojik gelişme teorisinin ortaya koyduğu en önemli 
olgu, yedek işsizler ordusunun ve işçi sınıfının  artan sefaletinin  kâr 
oranındaki düşmeyi engellememesi, tersine bunların birlikte ortaya çık-
masıdır. Nitekim (4.28) ve (4.30) 'daki koşulların gerçekleşmesi aynı 
şeye bağlıdır; teknolojik gelişmenin maksimum kâr oranını düşürmesi. 
İşgücü verimliliğindeki artış yedek işsizler ordusunun ortaya çıkma 
olasılığını artırdığı halde kâr oranının düşmesini geciktiren bir unsur 
olmaktadır. Ancak, işgücü verimliliği ne kadar artarsa artsın, kâr 
oranının düşmesinin kaçınılmaz olduğu sonucu, Marx'ın iki temel öner-
mesinin birbiriyle çelişmediğini ortaya çıkartmaktadır. 

Kâr oranındaki düşme ve artan yedek işsizler ordusu, bir önceki 
bölümde ele alman talep sorunu ile birlikte kapitalizmin dinamik sü-
recinin dengesizliğini ortaya koymakta ve Marx'm, kapitalizmin buh-
ran teorisini meydana getirmektedir. Ricardo'nun aksine kâr oranının 
düşmesi Marx'ta azalan işgücü verimliliği sonucunda ortaya çıkmamakta, 
aksine artan işgücü verimliliği kâr oranının düşmesini engelleyememekte-
dir. Ricardo'da teknolojik gelişme kapitalizmin ömrünü uzatmakta, 
Marx'ta ise aksine bir yandan birikim ile kâr oranı, diğer yandan da 
gelişen üretim güçleri ile işçi sınıfının  nesnel koşulları arasmdaki 
çelişkileri artırmakta ve bu sınıf,  kapitalist birikim ve kâr ile birlikte 
kapitalist üretim ilişkisini de ortadan kaldırmaktadır. 
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5. MARJİNALİST YAKLAŞIM VE FAYDA-DEĞER 
TEORİSİ 

5.1. TARİHÇE 

Neoklasik iktisat fayda-değer  teorisi ile klasik ekonomi politiğin 
emek-değer teorisine bir alternatif  getirerek 1870'lerden itibaren ge-
lişmeye başlamış ve 1890'lardan itibaren de bir yönüyle Keynes'e, 
diğer bir yönüyle de 1960'lara kadar iktisat ilminde egemen teori olma 
niteliğini korumuştur. Bu gelişme içinde farklı  aşamalarda farklı  dü-
şünce tarzlarının ve ekollerin ortaya çıktığı görülmekteyse de, bunlar 
arasında az çok belli bir süreklilik bulunduğunu söylemek mümkündür. 
Jevons 1871'de t ngiltere'de, Menger aynı yılda Avusturya'da birbir-
lerinden bağımsız olarak fayda-değer  teorisinin ve marjinalist yakla-
şımın temellerini atarken hemen hemen aynı yıllarda, 1874'de, Walras 
Lozan'da yine Jevons ve Menger'den bağımsız olarak fayda-değer 
teorisini genel ekonomik denge teorisinin birleştirici bir ilkesi haline 
getiriyordu. Bununla beraber neoklasik iktisadın üretim, sermaye ve 
bölüşüm teorilerini içeren bir bütün haline gelmesi daha sonra 19. 
yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ingiltere'de Edgeworth, 
Wicksteed ve Marshall; Avusturya'da Wieser ve Böhm-Bawerk; İs-
veç'te Wicksell; ve Amerika'da ise Clark ve Fisher'in katkılarıyla müm-
kün olmuştur. 

Ricardo ve Marx'ın emek-değer teorisi etrafında  kurdukları klasik 
ekonomi politiğin bütünlüğünü  Jevons, Menger ve Walras'm 1870-
lerin başında geliştirdikleri marjinalist iktisatta görmek olanağı yoktur. 
Nitokim Jevons ve Menger'de fayda-değer  teorisi henüz bir fiyat  teorisi 
olma niteliğini kazanamamış, sadece tüketim teorisine ve tüketici dav-
ranışlarındaki normların saptanmasına yönelmiştir. Bu çerçeve içinde 
bile Jevons ve Menger'in fayda-değer  teorisinden talep teorisine ula-
şamadıklarını, fiyat  teorisinin bu yönünün daha sonra Walras ve Mars-
hall tarafından  geliştirildiğini görüyoruz. Aynı şekilde marjinal analizin 
üretim ve firma  teorisine uygulanmasını da Jevons ve Menger'de gör-
mek olanaksızdır; bu da en olgun şekliye Marshall'ın kısmî denge ana-
lizinde ortaya çıkmıştır. Neoklasik iktisadın gelişimindeki en ilginç 
yönlerden biri de marjinalist analizin tüketim mallarıyla üretim araç-
larına, veya neoklasik deyimle üretim faktörlerine  uygulanışının aynı 
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anda olmamasıdır. Her ııe kadar marjinal verimlilik bölüşüm teorisinin 
veya diğer bir deyimle, marjinal analizin faktör-fiyatlandırması  amacıy-
la uygulanmasınııı bazı temel ve genel ilkelerini Menger'de bulmak müm-
künse de, neoklasik bölüşüm teorisi 19. yüzyılın sonlarında Wicksteed J 
ve Clark ile en olgun düzeyine ulaşmıştır. Buııu neoklasik sermaye 
teorisinin gelişmesinde de gözlemek mümkündür. Jevons 1870'lerde 
sermaye teorisinin temellerini atmakla beraber bunun gelişmesi üretim 
ve marjinal verimlilik bölüşüm teorisi ile birlikte olmuş, Böhm-Baweık 
ve Wicksell, Jevons çizgisinde Avusturya sermaye teorisini en genel 
biçimiyle oluşturmuşlardır. Nihayet, fayda-değer  teorisinin tüketim ve 
talep teorisi ile üretim teorisinin birleştirici ilkesi olmasından ortaya 
çıkan ve Walras'ın geliştirdiği genel denge, daha sonra Pareto ve 
Edgeworth'da refah  teorisinin temelini oluşturmuş ve Pareto Walras"ı, 
Edgeworth da Marshall'ı izleyerek neoklasik iktisadın 19. yüzyıl sonla-
ııyla 20. yüzyıl başlarındaki gelişmesini refah  teorisi ile düğümlemişlerdir. 

Neoklasik iktisadın gelişmesinde farklı  yazarlar arasındaki analitik 
benzeşim ve sürekliliğe rağmen bu gelişme birbirinden farklı  en az dört 
ekolün ortaya çıkmasıyla son bulmuştur; Walras ve Pareto'nun Lozan 
ekolü; Marshall'ın egemen olduğu İngiliz ekolü; Menger, Wieser ve 
Böhm-Bawerk'in Avusturya veya Viyana ekolü; ve Clark ve Fisher'in 
Amerikan ekolü. Bunlar arasındaki farklar  kısmen vurgulanan 
konular ve kısmen de konuları ele alış biçimi ve analiz yöntemi ile 
ilgilidir. Örneğin Marshall'ın İngiliz ekolü ile diğer ekoller ve özellikle 
Lozan ekolü arasındaki fark,  önemli bir nitelik farkı  olarak ortaya çık-
maktadır. Lozan ekolü marjinal analizi genel denge ve refah  iktisadının 
temeli yaparken Marshall bunu piyasa dengesinin analizindeki talep 
ve üretim teorisinin birleştirici ilkesi haline getirmiş ve fayda-değer 
teorisini sadece talep teorisini türetmekte kullanarak bundan refah 
ile ilgili önermeler çıkartmaktan kaçınmıştır. Ayiıı şeyi Marshall'ın 
üretim teorisinden bir makro marjinal verimlilik bölüşüm teorisi türet-
me çabasına girişmemesinde de gözlemek mümkündür. Diğer yandan 
İngiliz ekolünün Mili ve Ricardo'dan gelen klasik iktisat geleneğinin iz-
lerini taşıdığını da görmekteyiz. Bu Marshall'da iki şekilde belirmek-
tedir. Marshall, diğer bütün ekollerden farklı  olarak, bir dereceye kadar 
neoklasik iktisadı statik yapısından kurtararak veri kaynakların dağı-
lımı kadar bu kaynakların birikim yoluyla artırılmasının da ekonomik 
refah  üzerindeki etkilerini incelemeye yönelmiştir. Diğer yandan kısa 
ve uzun dönem piyasa dengesinde Marshall'ın üretim maliyetine ver-
diği önem ve önceliği diğer neoklasiklerde bulmak olanağı yoktur. 
Ancak şunu ilave etmek gerekir ki bu çabalarında Marshall neokla-
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sik iktisadın çizgisini tamamen aşamamış, uzun dönem birikim analizi, 
klasik iktisadın aksine statik bir yapıda kalırken Marshall'ın üretim 
teorisindeki maliyet analizi, neoklasik yaklaşımın öznel temellerine 
oturtulmuştur. 

Neoklasik iktisadın diğer ekolleri arasındaki farklar  daha çok 
vurgulanan konularda ve analitik yöntemdedir. Viyana ekolü Lozan 
ekolünün aksine, fayda-değer  teorisini, karşı bağımlılık ilişkilerinin 
egemen olduğu, eşanlı olarak belirlenen ve çözülen genel ekonomik 
dengenin birleştirici bir ilkesi yapmaktan çok bunu, yaklaşımın hareket 
noktası olarak almakta ve buradan kavram ve ilişkileri, karşı bağım-
lılıkla değil, sebep-netice süreci içinde tanımlamaktadır. Bunun doğal 
bir sonucu olarak Viyana ekolünün genel denge ve refahı  değil, değer 
ve sermaye teorilerini vurguladığını görmekteyiz. 

Clark ve özellikle Fisher'in Amerikan ekolünde ise Marshall ve 
Walras'daki bütünlüğü bulmak olanağı yoktur. Bu ekol her ne kadar 
Marshall'ın ve tngiliz geleneğinin etkisinde kalmış ise de, üretim ve bö-
lüşüm teorisine verdiği öncelik ve yaklaşım tarzı ile daha çok Avus-
turya ekolünün bir uzantısı görünümündedir. Aynı olguyu WickseU'iıı 
İsveç ekolünde de gözlemek mümkündür; Wicksell'in de Marshall 
gibi fayda-değer  teorisini refah  teorisine uzatmaktan kaçındığını ve 
değer teorisini Avusturya çizgisinde, sermaye teorisinin sorunlarının 
incelenmesinde kullandığını görmekteyiz. 

Burada bütün bu ekoller tek tek incelenmeyecek, sadece neoklasik 
yaklaşıma egemen değer, bölüşüm ve sermaye teorileri ele alınacaktır. 
Bu bölümde fayda  değer teorisi ile M a r s h a 11 'ın bu teori üzerine 
kurduğu talep teorisi; daha sonraki bölümlerde ise sırasıyla Marshall'ın 
kısmî, Lozan ekolünün genel dengesi; Wicksteed ve Clark ile en üst 
düzeyine ulaşan neoklasik marjinal verimlilik bölüşüm teorisi; ve 
Avusturya-Wickscll-Fisher ekolünün sermaye teorisi ele alınacaktır. 
Bu teoriler üzerine kurulan bir büyüme teorisi için ise 20. yüzyılın 
ortalarına, çağdaş neoklasiklere kadar beklemek gerekecektir. 

5.2. YAKLAŞIMIN  TEMEL  UNSURLARI 

Neoklasik düşünce yönteminin mantığını, bu yaklaşımın ekonomik 
olguları ve piyasa mekanizmasını ele alış tarzında saptamak mümkün-
dür. Buna göre, kısaca, tüketim, üretim ve birikim gibi ekonomik olgular 
bireysel karar ve seçimlerin uygulanması sonucunda ortaya çıkarlar ve 
fiyat  mekanizması bu karar ve seçimler arasında uyum ve denge sağlar. 
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Dolayısıyla bu düşünce yönteminin hareket noktası birey, ulaştığı yer 
ise toplumsal ve ekonomik dengedir. Neoklasik iktisadın analiz birimi 
olan bireyler iki temel ekonomik olgudan tüketim ile ilgili karar aldıkları 
zaman tüketici, üretim ile ilgili karar aldıkları zaman ise üretici olarak 
ortaya çıkarlar. Ekonomi politiğin analiz birimi olan sınıflar  ve üretim 
kesimlerinin yerini üretici-tüketici ayırımı ve bireysel tüketim ve 
üretim kararları almaktadır. Bireysel karar ve seçimler belli normlar 
çerçevesi içinde tanımlanan bir rasyonellik temeline otururlar. Rasyo-
nellik normları, bireyin ekonomik davranışı tüketim olduğu zaman fayda 
maksimizasyonu, üretim olduğu zaman ise kâr maksimizasyonudur. 
Tüketiciler veri kaynaklarını, tüketimden sağlayacakları faydayı 
maksimize edecek şekilde çeşitli mallar (tüketim malları) arasmda da-
ğıtırlarken bu seçimleri ile aynı zamanda piyasada üreticilerin üretim 
kararlarını yöneltirler. Böylece tüketim, fayda  ve talep, yaklaşımın 
egemen unsurları haline gelmektedir. Faydayı belirleyen şey bireylerin 
tüketimle ilgili öznel zevk ve seçimleri ile tüketilen mal miktarları, 
talebi belirleyen şey ise faydadır. 

Toplumsal ve ekonomik denge bireysel dengenin sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. Tüketicilerin davranışlarındaki rasyonellik, onların sı-
nırsız gereksinmeleri ile sınırlı olanakları arasında bir dengenin kurul-
masını sağlar. Bu, tüketici davranışmdaki eş-marjinallik  ilkesi1  ile 
ortaya çıkmakta, tüketiciler her mala yaptıkları harcamanın son biri-
minden elde ettikleri faydayı  eşitledikleri zaman bireysel denge optimal 
olmaktadır. Aynı ilkenin üretici davranışında uygulanması üretici-
lerin üretim araçları ve işgücüne, veya neoklasik deyimle üretim fak-
törlerine yaptıkları harcamanın son biriminden elde ettikleri kazancı 
eşitlemelerini gerektirir. Fiyat mekanizması, fayda  ve kâr maksimizas-
yonu amaçlarını bağdaştırarak bireysel ve toplumsal dengeyi birarada 
gerçekleştirir. 

Tüketici ve üreticilerin maksimizasyona dönük davranışları iki 
türlü sınırlamaya tâbidir; veri kaynakların sınırlaması ve seçim ve 
üretim olanaklarının sınırlaması. Fayda ve kâr maksimizasyonunun veri 
kaynakların sınırlamasına tâbi olması, neoklasik iktisadın temel uğ-
raşısının kıt  kaynakların alternatif  kullanımlar arasındaki optimum 
dağıhmı şeklinde ortaya çıkması sonucunu doğurmakta ve bu açıdan 
yaklaşım, bir sınırlı maksimum sorununu çözmeyi hedef  almaktadır. 
Fiyat mekanizması veri kaynakların optimal dağılımını sağlamakta, 
hangi malların,  hangi yöntemlerle,  ne miktarlarda  üretileceği sorunla-

1 Eş-marjinallik ilkesi, fayda,  getiri, maliyet vs.'ııin marjda eşitlenmesi ilkesidir. 
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rını çözümlemektedir. Kaynak dağılımındaki optimalite normu da yine 
rasyonel davranışların amaçladığı fayda  ve kâr maksimizasyonudur; 
optimal kaynak dağılımı tüketici faydasını  ve üretici kârını maksi-
mize eden dağılımdır. 

Seçim ve üretim olanaklarının veya tüketim ve üretim teknolo-
jilerinin özelliklerinin ortaya çıkardığı sınırlamalar tüketim-fayda 
ve üretim faktörleri-output  ilişkilerinin nitelikleri ile ilgidir. Bu 
ilişkiler fayda  ve üretim (veya transformasyon)  fonksiyonlarında  ifa-
desini bulmakta; bunların ilki tüketim ile fayda,  ikincisi ise üretim 
faktörleri  ile output arasındaki ilişkinin niteliklerini göstermektedir. 
Bu her iki tür ilişkide de geçerli olan üç temel ilke mevcuttur; i. mallar 
ve faktörler  arasındaki sürekli ikame; ii. mal ve faktörlerin  tam bölü-
nebilirliği ve ili. azalan getiri ilkeleri. Bunlardan ilk ikisi üretici ve 
tüketici seçimlerinde bir süreklilik sağlanmasına olanak vermekte, 
bireylerin faktör  ve mal bileşimleri seçiminde sonsuz sayıda alternatife 
sahip olmalarını sağlamaktadır. Tüketicilerin seçebilecekleri alternatif 
mal bileşimlerinin sürekliliği, tüketilen mallar arasında sürekli ikameyi, 
bu da malların tam bölünebilir olmasını gerektirmektedir. Aynı ilkeler, 
belli bir malın belli bir miktarının üretiminde, sonsuz sayıda, farklı 
faktör  bileşimlerinin kullanılabilmesi olanağını da yaratmaktadır. 
Bunun sonucunda tüketimde marjinal fayda,  üretimde de marjinal 
verimlilik ilkelerinin uygulanması mümkün olmaktadır. Azalan mar-
jinal getiri ilkesi ise hem tüketici hem de üretici davranışlarmdaki mak-
simizasyon amaçlarının gerçekleşmesinin ve dolayısıyla fayda-değer 
teorisi ile marjinal verimlilik-bölüşüm teorisinin gerekli bir koşuludur. 
Bu nedenle neoklasik yaklaşımı niteleyen unsurun bu marjinallik il-
kesi olduğunu söylemek mümkündür; neoklasik iktisadın temel öner-
meleri eş-marjinallik ilkesinin, azalan marjinal getiri ve tam rekabet 
koşullarındaki uygulamasından türetilmiştir. 

Böylece neoklasik iktisatla birlikte iktisadi sorunların analizinde 
iki türlü bir değişme gözlenmektedir. Bunlardan ilki incelenen konu-
lara yaklaşım tarzında, ikincisi ise iktisat ilminin içeriği, yani uğraşı 
konusu ve sınırlarında görülmektedir. 

Ekonomi politiğin belirleyici ve egemen olarak tanımladığı üretim 
ilişkilerinin  ve üretimin nesnel koşullarının  yerini neoklasik iktisatta 
değişim  ilişkileri  ve tüketimin  öznel koşulları  almaktadır. İktisat ilminin 
ağırlık merkezindeki bu kaymayı, en açık şekilde, üretimin nesnel koşul-
larından hareketle formüle  edilen emek-değer teorisinin yerini, tüke-
timin öznel koşullarından hareket eden fayda-değer  teorisinin almasın-
da gözlemek mümkündür. Bunun sonucundan üretim olgusu neoklasik 



94 NEOKLASİK İKTİSAT 

yapı içinde ikincil ve bağımlı bir yer almaktadır. Üretim ve işgücü-
nün üretkenliğinin değer teorisindeki rolü, üretilen mal miktarlarını 
değiştirmek yoluyla, azalan marjinal fayda  ilkesi gereğince, malların 
fayda  derecesini değiştirmekten öteye gitmemektedir. Böylece fayda, 
üretim için gerekli bir koşul olmakta, üretim faktörleri,  ürettikleri mal 
faydalı  olduğu için talep edilmektedir: kısaca, üretim faktörleri  talebi 
mal talebinden türetilmiş bir taleptir. 

Neoklasik yaklaşımın değer teorisinde üretimin nesnel koşulla-
rının ikincil rolüne paralel olarak, ekonomi politikte malların fi-
yatlarının belirlenmesinde temel bir unsur olan üretim maliyeti kav-
ramının da bu yaklaşımda bir dönüşüme uğradığını görmekteyiz. 
Maliyet, en geniş anlamda bir fedakârlık,  bir vazgeçme olarak ele alın-
makta, belli bir kaynağın belli bir kullanımdan çıkarak başka bir 
kullanıma transferi  halinde elde edilen ve vazgeçilen kazançların eşit-
lenmesi ilkesi hem tüketici hem de üretici davranışlarında temel bir 
ilke haline gelmekte üretim maliyeti kavramının yerini alternatif 
maliyet  ve fırsat  maliyeti  almaktadır. 

Üretimle ilgili olarak neoklasik yaklaşımın ekonomi politikten 
ayrıldığı önemli bir nokta da üretimin teknik ilişkilerine bakış tarzıdır. 
Ekonomi politikte malların mallar tarafından  üretimi kesimler arasında 
teknolojik bir bağımlılık kurmaktadır. Neoklasik yaklaşımda bu tek-
nolojik bağımlılık yok olmakta, mal-faktör  ayırımına paralel olarak 
üretim, faktörlerden  mallara doğru akan tek yönlü bir süreç olarak 
ele alınmaktadır. Bunun sonucunda ise teknolojik bağımlılığın yerini 
piyasa bağımlılığı veya değişim ilişkilerindeki bağımlılık almaktadır. 
Piyasa bağımlılığı talep ve kaynak tahsisinde ortaya çıkmaktadır. 
Bir piyasadaki bir malın talebindeki artış, ikame olgusu ve kıt kaynak-
lar gereği ve sonucu olarak, diğer piyasalardaki talebi etkilemekte, 
aynı şekilde bir. malın talebinin ve üretiminin artması veri üretim kay-
naklarının diğer malların üretimlerine daha az tahsis edilmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Böylece kıtlık, farklı  kullanımlar arasında bir rekabetin 
oluşmasına, bu da farklı  piyasalar arasında bir bağımlılık ilişkisinin 
doğmasına yol açmakta, ikame ve bölünebilirlik olguları da buna olanak 
tanımaktadır. 

Liretime bu bakış açısının doğal sonucu ekonomi politiğin üretim 
fiyatlarının  yerini neoklasik iktisatta kıtlık fiyatlarının  almasıdır. Daha 
önce de belirtildiği gibi, işgücü de dahil olmak üzere kullanılan bütün 
inputlardan daha fazla  üretim yapddığı zaman mutlak anlamda bir 
kıtlık yoktur; farklı  piyasalarda azr-lıalep dengesizliği şeklinde ortaya 
çıkan göreli kıtlık ise kesimlerin üretim yoğunluklarının talebe göre 
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ayarlanması sonucunda ortadan kalkmaktadır. Böylece, ekonomi po-
litikte talep-fiyatları,  ancak kısa dönemde arz-talep dengesizliği halinde 
egemen olduğu halde, bu yaklaşımda denge, talep fiyatlarının  gerçek-
leştiği bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Marx ve Ricardo'da 
fiyatlar,  bölüşüm ve üretim koşulları; miktarlar ise talep tarafından 
belirlendiği halde burada, hem fiyatlar  hem de miktarlar arz ve talep 
tarafından  belirlenmektedir. 

İktisat ilminin ağırlık merkezindeki kayma üretim yanında bö-
lüşüm sorununun ele alınış tarzında da belirmekte, bu sorun tamamen 
farklı  nitelikteki bir yaklaşımla incelenmekledir. Bölüşüm, bir faktör 
fiyatlandırması  sorunu olarak ortaya çıkmakta ve fiyat  teorisinin 
özel bir sorunu olarak ele alınmaktadır. Yaklaşım, böylece, bölüşüm 
ve değer teorilerini bütünleştirmekte ancak bu bütünleştirmede bölüşüm 
sorunu, ekonomi politikteki önemini ve anlamını yitirmektedir. Daha 
önce görüldüğü gibi ekonomi politikte bölüşüm, fiyatlara  göre önceliğe 
sahip olup üretimin teknik ve toplumsal ilişkileri tarafından  belirlen-
mektedir. Gelir paylarının belirlenmesi sınıfsal  bir sorun olmakta: 
malların değişim oranlarının belirlenmesinin bir öngereği olarak ortaya 
çıkmaktadır. Diğer yandan bölüşüm, toplumsal artığın sınıflar  ara-
sındaki dağılımı olduğu için, bir değişim veya fiyat  ilişkisi değildir. Bu-
na karşılık bu bir fiyatlandırma  sorunu olarak ele alındığı zaman, söz 
konusu olan şey bir değişim  ilişkisi'âır.  Neoklasik yaklaşım fayda-
dan hareketle mal talebine, buradan da faktör  talebine ve fiyatına 
yönelmekte; ekonomi politiğin düşünce silsilesini tersine çevirerek, 
değişim oranlarını, nihaî analizde, bölüşümden bağımsız olarak belir-
lenmektedir. 

Yaklaşım, bölüşüm sorununu iki ayrı düzeyde formüle  etmektedir; 
bireyler arasındaki ve faktörler  arasındaki bölüşüm. Gelirin bireyler 
arasındaki bölüşümü üretim faktörlerinin  bireyler arasındaki dağılımı-
na ve faktör  fiyatlarına  bağlıdır. Sınıfsal  bölüşüm söz konuâu olmadığı 
gibi bireyler arasındaki bölüşümü belirleyen temel unsur olan üretim 
faktörlerinin  dağılımı sorunu da bir kenara atılmaktadır. Her ne 
kadar bunun toplumsal ve kurumsal etkenler tarafından  belirlendiği 
kabul edilmekte ise de, bu etkenlerin ne olduğu ve bunların oluşma ve 
etkileme mekanizmalarının incelenmesi neoklasik iktisat ilminin konusu-
nun dışında tutulmakta; böylece sorun, sadece faktör  fiyatlarının 
belirlenmesi sorunu haline gelmektedir. Bu fiyatlandırma  sorunu, 
toplumsal ve kurumsal etkenlerden bağımsız olarak ele alınmakta ve 
üretimin nesnel koşullarına bağlı olarak çözümlenmektedir. Böylece 
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değer teorisinin bir kenara attığı üretimin nesnel koşulları, marjinal 
verimlilik teorisi ile birlikte bölüşümü belirleyen temel unsur ola-
rak ortaya çıkmaktadır. 

Bu noktada ekonomi politiğe kıyasla, neoklasik iktisadın içeri-
ğinin farklı  ve sınırlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Neoklasik iktisat, 
ekonomi politiğin inceleme konularının sadece yeni bir bakış açısıyla 
ele alınması değil, bu konulardan bazılarının terkedilerek yeni bazı 
konuların, yeni bir yöntemle incelenmesidir. Bu anlamda iktisatta bir 
yön ve nitelik değişimi söz konusu olmaktadır. Esas olarak bireysel 
davranışlardan hareketle bazı evrensel kurallar bulma yolunda olan 
bu yaklaşım, ekonomi politiğin açıklamaya çalıştığı temel olguları, 
sınıfsal  bölüşüm ve sermaye birikimini incelememekte, bunlardan il-
kini tamamen iktisat ilminin konusu dışına atarken birikim olgusuna, 
veri kaynakların optimal dağılımı yanında ikincil bir yer vermektedir. 
Bunun sonucunda kaynakları ve kaynakların bireyler arasındaki 
dağılımını veri olarak almakta, ekonomi politiğin aksine bu iki olgunun 
toplumsal refah  üzerindeki etkisinden söz etmemektedir. 

Birikim konusunun bir kenara atılması, ekonomi politiğin makro-
dinamiğinin  yerini neoklasik iktisatta mikro-statiğin  alması anla-
mına gelmektedir. Mikro-statik, kısaca, kaynakların ve bölüşümün 
veri olduğu koşullar' altında denge durumunun özelliklerinin incelen-
mesi ve farklı  denge durumlarının birbirleriyle kıyaslanması şek-
linde ortaya çıkmaktadır. Denge ve optimalite kavramlarıyla neo-
klasik iktisat normatif  bir nitelik kazanmakta, çok defa  neoklasik 
önermelerin niteliğinin normatif  (ne olması gerektiği), tasviri (ne ol-
duğu) veya koşullu (belli koşullar altında ne olacağı) olduğunun 
saptanması oldukça zorlaşmaktadır. Diğer yandan işgücü arzının (ni-
teliksel ve niceliksel olarak) gelişmesi gibi ekonomi politikte önemli 
bir yer tutan uzun dönem işgücü ve nüfus  sorunları bu yaklaşımda ele 
alınmamakta, bunun tamamen dışsal etkenlerle belirlenen veri bir 
değişken olduğu varsayılmaktadır. Aynı şekilde sermaye birikiminin 
önemli sorunları olan tasarruf  ve yatırım sorunları, bireylerin gele-
cekteki tüketimle bugünkü tüketim arasındaki öznel tercihleri sorunu 
olarak ele alınmakta; iicret-tüketim ve kâr-yatırım ilişkileri kaybolarak 
bireysel seçim ve kararların egemenliği ilkesi, birikimle ilgili bu kav-
ramlara da uygulanmakta; ancak, yatırım ve tasarruf  olgularının yol 
açtığı dinamik süreçler incelenmemektedir. Nihayet, yaklaşım, birikim 
süreci ile birlikte teknolojik gelişmeyi de bir kenara atmaktadır: eko-
nomi politikte dinamik birikim-teknolojik gelişme süreci içinde ele ah-
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naıı teknik seçimi sorunu bu yaklaşımda statik bir çerçeveye oturtul-
makta, sürekli ikame ve bölünebilirlik ilkeleri, dinamik bir sürece gerek 
göstermeksizin kapitalistlere, faktörlerin  göreli kıtlık derecesine göre 
sınırsız teknik seçimi olanağı tanımaktadır. 

5.3. FAYDA-DEĞER  TEORİSİ  VE  TALEP 

Neoklasik yaklaşım Smith'in kullanım değeri kavrammı niceliksel 
bir hale getirerek fayda-değer  teorisi ile buna dayanan bir fiyat  teori-
si geliştirmiş; kullanım değerini, malların değişim değerlerini belir-
leyen unsur haline getirmiştir. Kullanım değerinin niceliksel hale 
gelmesi marjinal fayda  kavramı ile olmaktadır. Fayda-değer teorisinin 
temel aksiyomu, Marshall'ın doygunluk  yasası adını verdiği azalan mar-
jinal fayda  yasasıdır: bir malın tüketiminden sağlanan fayda,  o malın 
tüketilen miktarı ile birlikte artar; ancak bu artış azalan bir oranda 
olur. Böylece tüketim miktarı artarken toplam fayda  artmakta, 
ancak her ilave birimin sağladığı fayda,  veya marjinal fayda  azal-
maktadır. Malların tüketilen miktarları ile faydaları  arasındaki bu 
ilişkiler veri zevk ve tercihler çerçevesinde incelenmekte, bunların 
nasıl oluştuğu ve değiştiği ele alınmamaktadır. 

Fayda-değer teorisinde malların değerleri, içerdikleri toplam fay-
daya değil marjinal faydaya  veya nihaî birimin faydasına  bağlıdır. 
Marjinal fayda  bir malın tüketilen miktarı ile ters orantılı olduğundan 
bir mal ne kadar kıtsa, o malın marjinal faydası  ve değeri o ölçüde yük-
sektir. Böylece kıtlık, malların marjinal faydalarını  ve değerlerini be-
lirleyen temel unsur olmaktadır. 

Marjinal-fayda-değer  teorisi ile emek-değer teorisi arasında tam 
bir simetriden bahsetmek olanağı yoktur. Bir kere emek-değer teorisi 
malların değerini, içerdikleri ioplam işgücü zamanı ile belirlediği halde 
burada belirleyici unsur toplam değil marjinal  faydadır.  Diğer yandan 
emek-değer teorisi, malların mutlak değerini nesnel bir ölçüt olan işgücü 
miktarı ile belirleyebildiği halde fayda-değer  teorisinin böyle bir nes-
nel ölçütü mevcut değildir. Diğer bir deyimle emek-değer teorisinde 
değer birimi, işgücü zamanı, nesnel olarak belirlendiği için değerin hem 
nedeni hem de ölçüsü olduğu halde fayda  değer teorisinde marjinal 
fayda,  nesnel olarak belirlenebilen bir değer birimi sağlayamadığından 
bu teori, malların mutlak değerini mutlak  bir fayda  birimi ile ölçme 
olanağına sahip değildir; kısaca, fayda  değerin nedeni olabildiği halde 
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ölçüsü olamamaktadır. Bu olgu faydanın  ordinal  veya kardinal 
olarak ifade  edilmesiyle değişmemektedir. Ordinal fayda  mallar veya 
mal bileşimleri arasında bir seçim sıralaması sağlamaktadır; örneğin 
A malının B'ye, B'nin de Cye tercih edilmesi gibi. Burada malların 
mutlak faydalarının  ne olduğunun ve faydanın  hangi oranda değişti-
ğinin saptanması olanağı yoktur. Buna karşılık kardinal fayda  bu 
sıralamayı niceliksel bir hale getirmekte ve tercih sıralamasında, fay-
danın değişme oranının saptanmasına olanak vermektedir. Ancak bunu 
sağlayan ölçü birimi nesnel bir fayda  birimi değil bir indeks birimidir 
ve bu birim, esas olarak, seçilen veya tüketilen mal miktarlarının 
birbiriyle kıyaslanmasından türetilmiştir. Dolayısıyla, bu tip bir birime 
bağlı olarak ifade  edilen fayda  sıralamasından malların mutlak (nes-
nel) faydalarının  türetilmesi olanağı yoktur: bu, bir fiyat  indeksinde, 
değişmenin yönünün ve derecesinin saptanması mümkün olduğu halde, 
malların mutlak fiyatlarının  saptanmasının mümkün olmamasına 
benzer.1 

Bununla beraber neoklasik fiyat  teorisi faydanın  kardinal olarak 
saptanmasını gerektirmez; gereken tek şey, varsayılan bir fayda  fonk-
siyonundan talep eğrisinin türetilmesidir ve azalan marjinal fayda  veya 
azalan marjinal ikame aksiyomu, faydanın  ölçülüp ölçülmemesinden 
bağımsız olarak, belli koşullar altında negatif  eğimli bir talep fonksi-
yonunun türetilmesi için yeterlidir. Neoklasik fiyat  teorisinin hareket 
noktası talep olduğu ve teorinin temel önermelerinin geçerliği, negatif 
eğimli bir talep foksiyonu  gerektirdiği için, hedonist  bir görüşe da-
yanan bir fayda  fonksiyonuna  gerek kalmadan doğrudan doğruya 
talep teorisinden başlamak mümkündür. Nitekim Walras'm hareket 
noktasının fayda  değil talep fonksiyonu  olduğunu görmekteyiz. Bu 
anlamda neoklasik iktisat, refah  ile ilgili önermelere yönelmediği zaman 
dolaylı veya dolaysız olarak fayda-değer  teorisine dayanmayan bir fiyat 
teorisi ile de yetinebilir. Ancak bu, neoklasik teorinin değer teorisinden 
yoksun kalması, kısaca, bütünleştirici unsurunu yitirmesi demek ola-
caktır. 

Böylece neoklasik yaklaşımı iki aşamada incelemek gereği ortaya 
çıkmaktadır. Bunlardan ilki değer teorisi olup tüketim-fayda  ilişkisinin, 
ikincisi ise fiyat  teorisi olup fayda-talep-fiyat  ilişkilerinin saptanmasına 
yönelecektir. 

1 Pareto'nun ntil  dediği ve soyut işgücü birimi gibi ölçülebileceği ve nesnel anlam ve-
rilebileceği iddia edilen kavramın, emek-değer teorisinin değer birimi olan işgücü zamanı ile 
aynı nitelikte olduğu hayli şüphelidir. 
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Tüketim-fayda  ilişkisini fayda  fonksiyonu  çerçevesinde ele almak 
için bir bireyin X  malının x biriminden sağladığı toplam  faydayı  U 
ile gösterelim. Böylece toplam fayda  fonksiyonu: 

U  = U(x)  U'=  U'(x)  > 0 (5.1) 

olmakta, tüketilen miktar arttıkça toplam fayda  da artmaktadır. Fonk-
siyonun türevi marjinal faydayı;  yani tüketimdeki bir birimlik değiş-
menin toplam faydada  yarattığı değişmeyi göstermektedir. Tüketilen 
mal miktarındaki 8x birimlik bir artışın toplam faydada  sağladığı 
artış: 

W  = ^  8* = U'8x  (5.2) 

Azalan marjinal fayda  ilkesi: 

dU'/dx2  = d2U/dx2  < 0 (5.3) 

olmasını gerektirmekte ve tüketilen mal miktarı arttıkça marjinal 
fayda  azalmaktadır. 

Birden fazla  mal söz konusu olduğu zaman tüketim-fayda  ilişkisi 
aynı zamanda mallar arasındaki ikame ilişkilerini de belirler. Bireyin 
X,  Y  ve Z  mallarının x, y ve z miktarlarından elde ettiği toplam fayda 
U ise: 

U  = U  (x,y,z);  Ux,  Uy,  Uz  > 0 ve Uxx,  Uyy,  Uzz  < 0 (5.4) 

fayda  fonksiyonunu  tanımlar. Bu fonksiyonun  x, y ve z'ye göre birinci 
kısmî türevlerinin pozitif,  ikinci kısmî türevlerinin negatif  olması, mal-
ların tüketilen miktarlarındaki bir artışın toplam faydayı  artıracağını; 
o malın marjinal faydasını  azaltacağını göstermektedir. Mallardan 
herhangi birinin tüketilen miktarındaki bir artış toplam faydayı  art-
tıracağı için, böyle bir durumda toplam faydanmın  değişmemesi, diğer 
malların tüketilen miktarlarının belli oranlarda azalmasını gerektire-
cektir. Böylece, toplam faydayı  belli düzeylerde sabit tutup bu fayda 
düzeylerini veren mal bileşimlerini saptayarak kayıtsızlık  eğrilerini 
türetmek mümkündür. Fayda fonksiyonu  sürekli bir fonksiyon  ol-
olduğu için bu eğriler de mallar arasında sürekli bir ikame ortaya 
koyacaktır. X  malının tüketilen miktarındaki bir azalma bu malın 
marjinal faydasını  yükseltecek, diğer malların tüketilen miktarlarındaki 
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artış ise o malların marjinal faydalarını  azaltacaktır. Böylece X'iıı 
tüketilen miktarının azalması dolayısıyla vazgeçilen faydaya  eşit bir 
faydanın,  Y  ve Z mallarının daha yüksek birimlerinin tüketimiyle 
sağlanması için, X azaldığı zaman, giderek daha çok Y  ve /veya Z 
tüketilmesi gerekecektir. Bu, kayıtsızlık eğrilerinin konveks olması 
ve y (Z) ile X  mallarının ikame oranının, MRS'nin,  X  malı miktarına 
bağlı olarak azalması demektir: 

MRSylx  = MUy  /MUX  (5.5) 
X  malının Y  malı ile marjinal ikame oranını vermekte, Y  arttığı zaman 
MUy  azaldığı, X  azaldığı zaman da MUX  arttığı için MRS  azalmaktadır. 

Malların tüketim miktarlarıyla fayda  arasındaki bu ilişkiler de-
ğişim sorununda da ortaya çıkmaktadır. Ancak, buradan doğrudan doğ-
ruya değişim ve fiyat  sorunlarına geçilirken, ekonomi politikte değer-
içerilen işgücü eşitliği şeklinde ortaya çıkan ve malların  değişim 
oranından  önce belirlenen  değer ilişkisini, yukarıda belirtilen ne-
denlerden dolaylı, fayda-değer  teorisinde kurmak ve buna işlevsel 
bir anlam vermek mümkün değildir; kısaca bir malın değerini, o 
malın belli bir miktarının tüketimi halinde ortaya çıkan marjinal 
faydaya  eşitlemek için gerekli nesnel fayda  birimi mevcut değildir. Bu 
durumda fiyat-doğer  eşitliğinden veya klasik anlamda değerlerle 
fiyatlar  arasındaki sapmadan bahsetmek de olanaksızdır. Yapılabilecek 
tek şey, bireylerin eş-fayda  değişimi amacıyla hareket ettiklerini, deği-
şim oranlarının fayda  oranlarını yansıttığını, tüketicinin bir mala öde-
meye hazır olduğu fiyatın,  o malın tüketiminden elde edeceği faydanın 
bir ölçüsü olduğunu varsaymaktır. 

Bunu incelemek için iki mal-iki bireyli bir modeli ele alalım. Bun-
lardan A, X malının x kadar birimine, B de Y malının y kadar birimine 
sahip olsunlar. A, Ax kadar X malını B'ye verip Ay kadar Y malını 
JS'den aldığı zaman bu iki malın değişim oranı: 

P = Ay\Ax = P x l P y  (5.6) 
olmakta, px ve py bu malların parasal fiyatlarını  göstermektedir. Bu 
değişimin eşit bir değişim olması için hem A hem de B'nin, vazgeç-
tikleri fayda  kadar bir fayda  elde etmeleri gerekmektedir. fix

a  ve py
a 

A'nın,  fix
b  ve fiy

b  de B'nin X ve Y malları ile ilgili marjinal  fayda 
fonksiyonları  ise, A ve B'nin vazgeçtikleri ve elde ettikleri fayda-
ların eşitlenmesi için: 

Ax jxx
a (x  — Ax) = Ay py" [Ay) 

Ay ny" (y  - Ay) = Ax px» (Ax) 
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eşitlikleri sağlanmalıdır. Bu eşitliklerin sol tarafındaki  ifadeler  sırasıyla 
A ve JB'nin bu değişim sonunda vazgeçtikleri, sağ tarafındaki  ifadeler 
ise elde ettikleri faydadır.  Fayda fonksyionları  ve A ve B'nin başlan-
gıçta ellerinde bulunan X  ve Y malları miktarları veri iken, bu iki 
eşitlik, Ax ve Ay'y'ı  ve dolayısıyla bu iki malın değişim oranını ve 
değiştirilecek mal miktarlarını belirler. Değişim oranı: 

. /t/  (x  — Ax) fix
b  (Ax)  . 

P = PxlP>  = ,/  (Ay)  = tf  (y-Ay)  ( 5 ' 8 ) 

olacaktır. Böylece değişimden sonra malların marjinal faydaları  oranı 
lıem A hem de B için bu malların değişim oranı ile eşitlenmektedir. 

MU/  MU/  MUX»  MU>  ____ . 
—— = —r2- ; = ——; MRSx,y  =MUX  /MUy  =px jpy (5.9) 

Px P y Px Py 
eşitlikleri gerçekleştiği zaman hem eşit değişim sağlanmakta, hem de 
bireyler maksimum fayda  elde etmektedir. 

Bu ilkeler aynı zamanda fiyat  teorisinin iki sorununun çözümünde 
de geçerlidir; bireyin belli parasal gelirini farklı  mallara hangi oranlar-
da harcayacağı sorunu ile bir malın talep fonksiyonunun  belirlenmesi 
sorunu. Bunlardan ilki, bilindiği gibi kayıtsızlık eğrileri ve bütçe sı-
nırlaması yolu ile çözümlenmektedir. Toplam parasal geliri I olan bir 
bireyin, parasal fiyatları  px ve py olan X  ve Y  mallarına ne kadar 
harcama yapacağını (5.9)'daki koşullar belirler. x ve y bireyin satın 
alacağı X  ve Y mallarını gösterdiğinde: 

J = pjc + pyy (5.10) 

bireyin bütçe sınırını verir. Marjinal fayda  fonksiyonları  veri olduğu 
için (5.9) ve (5.10)'dan x ve y'yi saptamak mümkündür. Birey, top-
lam harcamalarmı (5.9)'daki koşulu gerçekleştirecek şekilde X  ve Y 
arasında böldüğü zaman, bu mallara yaptığı harcamaların son biri-
minden (lirasından) elde edeceği faydayı  eşitlemiş olacak ve toplam 
faydasını  maksimize edecektir. Bu çözüm, kayıtsızlık eğrisinin eğiminin 
(JVfiîS'nin)  bütçe doğrusunun eğimine (pxlpy ye) eşit olduğu noktada 
gerçekleşmektedir. 

Kayıtsızlık analizi ile birlikte neoklasik teorinin bir kardinal fayda 
temeline oturması gereği ortadan kalkmaktadır. Bu eğri üzerindeki 
noktalar, bireyin seçmekte kayıtsız olduğu farklı  mal bileşimlerini 
göstermekte ve bu bileşimler, bireyin kayıtsızlığının altında yatan 
eşit-fayda  ilkesinin araştırılmasına gerek kalmadan, bireyin gözlenen 
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veya varsayılan davranışlarıyla belirlenmektedir. Aynı şekilde eğrinin 
herhangi bir noktadaki eğimi, bireyin mallara verdiği göreli önemin 
bir ölçüsüdür ve bu, fayda  kavramından tamamen bağımsız olarak MRS 
kavramı ile somutlaşmaktadır. Dolayısıyla, kayıtsızlık analizinde mar-
jinal fayda  yerini, MRS  kavramına bırakmakta ve fayda  esasına da-
yanan ve MUx/MUy=pxİpy  şeklinde tanımlanan tüketici dengesinin 
yerini de bireyin öznel tercihleri esasına dayanan ve MRS—pxİpy 

şeklinde tanımlanan denge almaktadır. Bu dönüşüm ile birlikte yak-
laşımın temel aksiyomu azalan marjinal fayda  olmaktan çıkmakta, 
bunun yerini azalan MRS  aksiyomu almakta; hareket noktası da fayda 
fonksiyonu  değil tüketici tercihleri olmaktadır. 

Malların talep fonksiyonlarını,  ordinal fayda  kavramına dayanan 
kayıtsızlık eğrilerinden veya kardinal faydaya  dayanan fayda  fonksi-
yonlarından türetmek mümkündür. İlkinde azalan MRS,  ikincisinde 
ise azalan marjinal fayda  aksiyomu, yaklaşımın negatif  eğimli talep 
fonksiyonunu  verecektir. Marshall talep fonksiyonunu  azalan marjinal 
fayda  aksiyomuna dayandırmakta, vazgeçilen ve kazanılan faydaların 
eşitlenmesi ilkesini uygulayarak talep fonksiyonunu  türetmektedir: 
bir mala yapılan harcama dolayısıyla vazgeçilen paranın (gelirin) 
marjinal faydası,  bu malın marjinal faydasına  eşitlenmelidir. Paranın 
marjinal faydasını  MUm  ile gösterirsek: 

MUJPx  = MUm  (5.11) 

eşitliği her mal için sağlandığı zaman, mallara yapılan harcamaların 
son biriminden elde edilen faydalar  eşitlenecektir. 

Malların fiyatları  sabitken gelir arttığı zaman talep edilen miktar-
ların artması, gelirin veya Marshall'ın deyimiyle paranın marjinal 
faydasının  düşmesini gerektirir; px sabitken talep edilen miktardaki 
bir artış, X  malının marjinal faydasını  azaltacak ve MUx/px  azalacak-
tır. Bu ise ancak eşitliğin sağ tarafında  bir azalma olduğu zaman müm-
kündür. Marshall, bu anlamda, reel gelirdeki bir artışın paradan vaz-
geçmenin marjinal maliyetini düşüreceğini varsaymaktadır. Diğer 
yandan malların fiyatları  sabit olduğu için, reel gelirdeki bu artış 
nominal gelirin veya para miktarının artması demektir. 

Ancak Marshall, bu ilişkiden bir talep fonksiyonu  türetirken 
paranın marjinal faydasının  sabit olduğu varsayımını yapmaktadır. 
Bu varsayım altında bir malın talebi, sadece o malın fiyatının  bir 
fonksiyonu  olacaktır. MUx=p,(x)  ve fi'  <0 olduğu için (5.11)'den 
negatif  eğimli bir talep fonksiyonu  türetmek mümkündür; 
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p (x)  = P x MUm  (5.12) 

eşitliğinde, tüketilen mal miktarı arttığı zaman, eşitliğin sol tarafı 
azalacaktır. MUm  sabit olduğu için bu eşitliğin bozulmaması, tüketilen 
veya talep edilen malın fiyatının  azalmasını gerektirir. Böylece, yapı-
lan harcama nedeniyle vazgeçilen fayda  (p x MU m )  ile elde edilen fayda 
(MUX)  eşitliği, bu varsayım altında, bir fiyat-miktar  ilişkisi, yani bir 
talep fonksiyonu  ortaya çıkartmaktadır. 

Marshall'ın paranın marjinal faydasının  sabit olduğu varsayımını 
iki şekilde yorumlamak ve bundan iki farklı  sonuç çıkartmak mümkün-
dür; i. gelir düzeyi ne olursa olsun para ile mallar arasındaki MRS 
(=MUxIMUm),  malların fiyatı  değişmediği sürece, sabittir; veya 
ii. bir malın fiyatının  değişmesi sonucunda meydana gelen reel gelir 
artışı diğer malların talebini etkilemeyecektir. Bunlardan ilki yukarıda 
ele alınan gelir etkisinin mevcut olmaması anlamına geleceğinden bu 
varsayımın ikinci şekilde yorumlanması, yani bir malın fiyatındaki 
değişmenin, gelir etkisi yaratmayacağı şeklinde ele alınması gerekir. 
Böyle bir durumda ise parasal (nominal) gelir sabitken bir malın fi-
yatındaki bir değişme para ile mallar arasındaki MRS'yi  etkilemeyecek, 
veya bu değişme, paranın marjinal faydasını  değiştirmeyecektir. Ancak 
bu durumda da ortaya önemli bir sorun çıkmaktadır; X  malı dışın-
daki bütün mallar için (5.11)'deki eşitliğin sağlandığını ve Mt/ m ' n in 
sabit olduğunu varsayalım. X  malı için bu eşitlik sağlanmışken bu 
malın fiyatı,  px, düşerse, MUm  değişmeyeceği için (5.11)'deki eşitlik 
ancak M(7v 'ni azalması, yani talep edilen X  malı miktarının artması 
ile sağlanabilir. MUm  ve diğer malların fiyatları  değişmediği için bu 
malların talep edilen miktarları etkilenmeyecektir. Diğer yandan 
Marshall'ın eklemeli fayda  fonksiyonu  varsayımı nedeniyle bu malların 
marjinal faydası,  tamamlayıcı mallarda olduğu gibi, X  malının tüketi-
len miktarı ile birlikte artmayacak; veya ikame mallarında olduğu 
gibi, X  malının tüketilen miktarındaki artış karşısında azalmaya-
caktır; diğer bir deyimle, fayda  fonksiyonları  birbirinden bağımsızdır. 
Böylece, paranın marjinal faydası  sabitken />v'deki bir azalmanın, X 
dışındaki mallar için (5.11]'deki eşitliği bozması mümkün değildir; kı-
saca, bu malların fiyatları  ve talep edilen miktarları, dolayısıyla bu 
mallara yapılan parasal harcamalar değişmeyecektir. Bireyin toplam 
parasal gelirinin ve harcamalarınm değişmemesi için X  malına yapılan 
harcamanın değişmemesi gerekmektedir. Bu ise X  malının talep edilen 
miktarının, /J^'deki düşüş oranına eşit bir oranda artmasını gerek-
tirir; yani, bu malın talep fonksiyonu  birim fiyat  esnekliğine sahip 
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olmalıdır. Bu durum bütün mallar ve bütün fiyatlar  için söz konusu 
olabileceğinden, bütün malların talep fonksiyonlarının  her noktadaki 
fiyat  esnekliğinin bir olması gerekir. 

Şüphesiz bu durum, parasal gelir sabitken, paranın marjinal fay-
dasının fiyat  ve dolayısıyla reel gelir değişmelerinden etkilenmesi 
halinde ortadan kalkacaktır. Bireyin parasal geliri veri iken px 'deki 
azalma reel gelirin artmasına yol açmaktadır. Reel gelirdeki bu artış 
MÎ7m 'nin azalmasına sebep olursa sadece X'in değil, bütün malların 
talebi artacaktır; ancak, X'in talebindeki artış hem fiyat  hem de ge-
lir etkisiyle olduğu halde diğer malların talebi sadece gelir etkisiyle 
artacaktır. (5.11)'i MU=pMUm  şeklinde yazarsak, X dışındaki mallar 
için bu eşitliğin sağ tarafında  sadece MUm,  X  için ise hem MUm  hem 
de p azalacaktır. MC/m 'nin azalması bütün malların talep edilen mik-
tarlarını artıracak; p^'nin azalması X malı talebini ayrıca fiyat  (ikame) 
etkisi nedeniyle de artıracaktır. 

Bu noktada, Marshall'ın, gelirin marjinal faydasının  sabit olduğu 
varsayımının, bir malın talebini, sadece o malın fiyatına  bağlamak 
amacına hizmet ettiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Gerçekte gelir et-
kisinin elimine edilmesi Marshall'ın yaklaşımıyla tutarlıdır. Marshall, 
ceteris paribus varsayımı altında, atomistik bir piyasanın denge 
koşullarını araştırmaktadır. Talep fonksiyonu  incelenen mal, tüketici-
nin harcama yaptığı çok sayıda maldan sadece biridir. Bu nedenle, 
diğer malların fiyatları,  tüketicinin parasal geliri ve harcamaları sa-
bitken (ceteris  paribus), belli bir malın fiyatındaki  bir değişme, tüketi-
cinin toplam reel gelirini fazla  etkilemeyecektir. Böylece Marshall, 
reel gelirin sabit olduğu varsayımını muhafaza  etmekte ve dolayısıyla 
gelir etkisini ortadan kaldırmaktadır. 

Buna rağmen, tüketicinin talep ettiği malın tüketici harcamaları 
içindeki yeri ne olursa olsun, bu malın fiyatındaki  bir düşme, tüketi-
cinin parasal geliri sabitken reel gelirini az da olsa artıracaktır. Bu 
nedenle, bütün malların fiyatları  sabitken nominal (ve dolayısıyla reel) 
gelirdeki bir artışın bütün malların talep fonksiyonlarını  kaydıracağı 
görüşü ile tutarlı olmak; bir malın fiyatı  düştüğü zaman gelir etki-
sinin ortaya çıkmamasını sağlamak için reel gelirin sabit kalması 
gerekir. Bu da ya diğer malların fiyatlarının  ters yönde değişmesini, 
ya da tüketicinin nominal gelirinin azalmasını gerektirir. 

Bu bizi ceteris paribus varsayımının anlamına götürmekledir. 
Veri olan diğer  şeyler  arasında: a. zevk ve tercihler; b. parasal  gelir 
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ve harcamalar; c. diğer bütün malların fiyatları;  d. diğer bütün 
malların talep edilen miktarları; e. reel  gelir bulunabilir. Eğer b, c 
ve d ceteris paribus varsayımı kapsamına giriyorsa, bu takdirde 
bütün malların fiyat  esnekliklerinin bir olması gerekecektir. Bu du-
rumda ise zevk ve tercihlerin değişmesi söz konusu değildir. Ancak 
a, b, c ve d'nin bu varsayım kapsamına sokulması, MaıshaH'ın talep 
fonksiyonunu  yorumlamakta pek anlamlı olmayacaktır. Diğer yandan 
bu varsayım bu yönde yorumlandığı zaman, reel gelirin sabit olduğunu 
varsaymak olanaksızdır; zira, bu koşullar altında, X malının fiyatın-
daki bir azalma, parasal gelir ve diğer malların fiyatları  veri iken, reel 
geliri artıracaktır. 

Birim esnekliğe sahip bir talep fonksiyonunun  reddedilmesi, fiyat 
değişmelerinin gelir etkisi ortaya çıkarttığını kabul etmek anlamına ge-
lebilir. Nitekim Marshall'ın talep fonksiyonunun  geleneksel yorumu, 
ceteris paribus varsayımının a, b, ve, c'yi içerdiğini kabul etmektedir. Bu 
durumda bir malın fiyatındaki  bir değişme reel geliri ve gelir etkisi yoluy-
la diğer malların talep edilen miktarlarını (fiyatları  sabitken) değiştire-
cektir. Kısaca, bu yorum, bir malın talep eğrisi üzerindeki bir hareketin 
reel geliri ve paranın satın alma gücünü değiştirdiği sonucunu vermek-
tedir. Buna karşılık Marshall'ın paranın satın alma gücünün sabit ol-
duğunu varsaydığı göz önüne alınırsa, ceteris paribushın yorumunun, c'yi 
içermeyecek şekilde yapılması gerektiği ortaya çıkar. Parasal gelir veri 
iken X  malının fiyatı  düştüğü zaman paranın satın alma gücünün sabit 
kalması için, diğer bazı malların fiyatlarının  yükselmesi gerekmektedir. 
Ancak bunun da X malının talebini etkilememesi için, fiyatları  düşen 
malların X malı ile ikame edilebilen veya bu malla tamamlayıcı olan mal-
lar olmaması gerekir. Böylece, reel geliri ve paranın satııı alma gücü-
nü sabit olarak kabul eden yorum ceteris paribus varsayımının içine a, b 
ve e'yi sokmuş olmakladır. Diğer yandan, paranın satın alma gücü de-
ğişirken, talep fonksiyonu  üzerindeki bir hareketin reel geliri değiştirme-
mesi mümkündür. X malının fiyatı  düşerken parasal gelirdeki bir 
azalma, diğer malların fiyatları  sabitken, reel geliri sabit tutabilir. Bu 
durumda paranın satın alma gücü artmış olacağından bu yorum, ceteris 
paribus varsayımı içine a, c ve e'yi sokmuş olmaktadır. Kısaca, fiyatlar-
daki bir düşmenin gelir etkisi ortaya çıkardığı kabul edildiği zaman, ta-
lep eğrisinin yeri, biçimi ve eğimi, ceteris paribus varsayımının yorumuna 
göre değişmektedir. 
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6. KISMİ VE GENEL DENGE 

6.1. KISMÎ  PİYASA  DENGESİ:  MARSHALL 

Veri bazı koşullar altında tüketici davranışının incelenmesi ve talep 
fonksiyonun  türetilmesinden sonra eş-marjinallik ilkesinin üretici dav-
ranışına uygulanarak üretici dengesinin ve arz fonksiyonunun  türetil-
mesiyle piyasa dengesinin iki temel aracı, arz ve talep belirlenmiş ola-
cak ve tam rekabet koşulları altında atomistik bir piyasanın (veya son-
suz sayıdaki piyasalardan birinin) işleme mekanizması incelenerek fi-
yat-miktar çözümlemesine ulaşılacaktır. Marshall'ın kısmî denge yak-
laşımı, belli bir piyasanın işleme mekanizmasını, diğer piyasaların ko-
şullarından soyutlayarak ele almakta ve bu soyutlamanın bir gereği 
sonucu da incelenen piyasa dışındaki olgularla ilgili olarak ceteris paribus 
varsayımı yapılmaktadır. Bu varsayım, incelenen piyasadaki arz-
talep fonksiyonlarının,  diğer piyasalardaki koşulların değişmesinden 
etkilenmemesini sağlamakt a, diğer bir deyimle bu fonksiyonlar,  diğer pi-
yasalardaki koşullar veri alınarak belirlenmektedir. 

Üretici dengesinden firma  ve piyasa arz fonksiyonunun  türetilme-
sinde de, talep fonksiyonunun  türetilmesindeki yol izlenmektedir. ilk 
önce, veri mal ve faktör  fiyatlarıyla  karşı karşıya kalan bir firma  veya 
üreticinin, üretim kapasitesinin ve teknolojisinin sınırları içinde ne ka-
dar mal üreteceği konusunda nasıl karar verdiği araştırılmakta, firma 
dengesinin kıstasları saptanmaktadır. Daha sonra ise üretici davranışın-
dan, firma  ve endüstrinin arz fiyatı  ile üretilecek mal miktarı arasın-
daki ilişki, yani arz fonksiyonu  türetilmektedir. 

Marshall, piyasa dengesi sorununu dönem  analizi çerçevesinde ele 
almakta ve üç farklı  dönemi birbirinden ayırmaktadır; piyasa dönemi 
(günü), kısa dönem  ve uzun dönem.  Anlık piyasa döneminde piyasaya arz 
edilen  mal miktarı  veridir; üreticiler, piyasa dönemi öncesinde, talep 
ve fiyat  bekleyişlerine dayanarak mevcut üretim kapasitelerinin ne ka-
darını kullanarak ne kadar mal üreteceklerine karar vermekte ve üret-
tikleri malı piyasa gününde pazara getirmektedirler. Kısa dönem, üreti-
cilerin kapasite kullanımı kararını verdikleri dönemdir. Bu dönem için-
de üretim kapasitesi veri olup firmalar  bu kapasitenin ne kadarını kul-
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lanarak ne kadar mal üreteceklerine karar vermektedirler. Böylece kısa 
dönem, üretim miktarının ayarlanabileceği kadar uzun, kapasitenin de-
ğiştirilmesine olanak vermeyecek kadar kısadır; diğer bir deyimle üretim 
ve kapasite kullanımı kararlarının verildiği ve uygulandığı dönemdir. 
Uzun dönem ise üretim kapasitesinin değişebildiği yatırım kararlarıyla 
ilgili bir dönemdir. Böylece piyasa döneminde üretim miktarı ve kapa-
sitesi, kısa dönemde sadece üretim kapasitesi veri olduğu halde uzun dö-
nemde her ikisi de değişkendir. 

Firmanın üretim maliyetleri üretim miktarına, kapasitesine ve tek-
niğine bağlı olduğu için bu ayırım, üretim maliyetlerinin sınıflandırıl-
masında da bir kıstas olmaktadır. Marshall üretim maliyetlerini iki bö-
lümde toplamaktadır; ana ve ek  maliyet, veya başka bir deyimle değişen 
ve sabit maliyet. Kısa dönemde üretim miktarına bağlı olarak değişen 
bütün maliyet unsurları ana maliyet içinde, buna karşılık üretim kapa-
sitesinin ne kadarının kullanıldığına bağlı olmayan ve kapasite ile birlikte 
değişen maliyet unsurları da ek maliyet içinde yer almaktadır: kısa döne-
mi ana maliyet unsurlarının, uzun dönemi ise hem ana hem de ek 
maliyet unsurlarının değiştiği dönem olarak tanımlamak mümkün-
dür. 

Böylece bu dönem ayırımındaki zaman unsuru işlevsel olarak 
belirlenmektedir. Bir dönemin uzunluğunun belirleyen şey, bu dönem 
içinde değişmesi söz konusu olan değişkenin değişme  hızı'âu.  Bu 
açıdan, değişmekte olan fakat  değişme hızı daha düşük olan değişken-
ler sabit olarak alınmaktadır. Değişmenin sürekli olarak mevcut olduğu 
bir ekonomide üretim miktarının ve üretim kapasitesinin bir an için 
bile sabit kaldığını söylemek olanaksızdır; ancak, beli bir piyasa 
dengesizliğine karşı üreticilerin tepkisi üretim miktarını ayarlamak 
şeklinde ortaya çıktığı zaman, üretim kapasitesininin veri olarak alın-
ması mümkündür. Böylece her dönemde, değişmesi söz konusu olan 
değişkenin intibakı, o dönemde, kendi içinde tutarlı ve yeterli bir 
dengenin oluşmasına olanak vermektedir. Ancak bu, ard arda gelen 
dönemlerin özelliklerinin aynı olduğu anlamına gelmez. Marshall'ın 
analizinde her dönem, zaman içinde bir değişme sağlayan, içsel dinamik 
unsurları içinde taşımaktadır. Örneğin kısa dönem dengesini, daha 
uzunca bir zaman süresi sonunda ortadan kaldıracak ve değiştirecek 
dinamik bir süreç, bu denge durumunun içinde mevcuttur. Böylece 
yaklaşım, statik ve kıyaslamalı statik analizin, kısa-uzun dönem ayırı-
mı çerçevesinde, zaman içindeki değişmelere de uygulanmasına olanak 
sağlamaktadır. 
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Dönem analizinin piyasa dengesine uygulanması Şekil 6.1'de gös-
terilmektedir. Piyasa, başlangıçta, D (talep) ve S  (arz) eğrisinin kesim 
noktası olan E noktasında dengededir. Endüstrideki firmalar  toplam 

•Şekil 6.1 

olarak qQ kadar mal üretmekte ve talep eğrisi D iken bunu p0 fiyatın-
dan satmaktadırlar. Bu kısa dönem arz fiyatının  aynı zamanda firmala-
ra normal bir kâr sağladığını varsayalım. Eğer iki piyasa dönemi ara-
sında talep eğrisi beklenmedik bir şekilde D "ne kaymışsa, firmalar  pa-
zara getirdikleri miktarı, q0\, bir önceki denge fiyatı  olan J90'dan satar-
larsa ortaya q2—qQ kadar bir talep fazlası  çıkacaktır. Piyasa dönemi arz 
eğrisi S " ' dür ve bu dönemde denge fiyatı  p\ olacaktır. Bu fiyat,  piyasa 
döneminde arz-talep dengesini sağladığı halde kısa dönem arz fiyatından, 
p0 'dan yüksektir. Bu, firmaların  üretimi artırmalarına yol açacak ve kı-
sa dönem dengesi B noktasında oluşacaktır. Dolayısıyla, bir önceki 
piyasa döneminin aksine, bir sonraki piyasa döneminin dengesi aynı za-
manda kısa dönem dengesidir.1 Ancak bu noktada firmaların  elde ettiği 

1 Piyasanın bir dönem sonra B noktasına geçmesi için firmaların  talep eğrisi konusunda 
tam bilgileri olması, yani bu noktanuı denge noktası olduğunun firmalarca  bilinmesi gerekir. 
Aksi halde eğer firmalar  pl fiyatının  hüküm süreceğini bekleyerek üretim yaparlarsa, bu sonraki 
dönemde ptA doğrusunun S doğrusunu kestiği noktaya kadar üretimlerini artıracaklar ve bunun 
sonucunda ortaya bir arz fazlası  çıkacaktır. Böylece durgun fiyat  bekleyişi, yani bir önceki dö-
nemin fiyatının  bir sonraki dönemde de hüküm süreceğinin beklenmesi halinde piyasanın B 
noktasında dengeye ulaşması birden fazla  dönemin geçmesini gerektirecek ve kararlılık koşulları 
gerçekleştiği takdirde denge, örümcek ağı süreci sonunda ortaya çıkacaktır. 
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fiyat,  p2, normal kâr sağlayan kısa dönem arz fiyatından  (p0 'dan) yük-
sek olduğu için, eğer p2 fiyatının  sürekli olarak sağlanacağı, veya talep 
eğrisinin D"nde yerleştiği varsayılıyor ve firmalar  uzun dönemde bu 
fiyatın  hüküm süreceğini bekliyorlarsa, bu malın üretiminden elde edilen 
normal-üstü kâr piyasaya yeni firmaların  girmesine yol açacak, yani u-
zun dönemde üretim kapasitesi artarak arz eğrisi S "ne kayacak ve uzun 
dönem denge noktası C'de oluşacaktır. 

Böylece her dönem kendi içinde yeterli bir dengeye sahip olmakla 
birlikte, firmaların  belli bir dengesizliğe karşı kısa ve uzun dönem tep-
kilerinin farklı  olması, dengenin zaman içinde değişmesine, dinamik bir 
sürecin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. A noktası piyasa dönemi 
açısından bir denge noktası olduğu halde kısa ve uzun dönemde bir den-
ge noktası değildir. Aynı şekilde B noktası kısa dönemde bir denge nok-
tası olduğu halde uzun dönemde bir denge noktası olmaktan çıkmakta-
dır. Piyasa döneminde talep eğrisi ve arz miktarı veridir ve dengeyi 
sağlayan tek değişken fiyattaki  değişmedir. Kısa dönemde ise temel de-
ğişken üretim miktarı olup fiyattaki  değişme bunu izlemektedir. Uzun 
dönemde üretim kapasitesi ve bunu takiben üretim miktarı ve fiyat 
değişmektedir. Zaman içindeki bu değişme, dışsal bir etken olmadığı ve 
ard arda gelen dönemlerin her biri bir denge durumunu gösterdiği halde, 
bu denge noktalarının özelliklerinin aynı olmamasına yol açmakta-
dır. 

Piyasa arz eğrisi, endüstrideki firmaların  belli output miktarlarını 
üretmek için elde etmeleri gereken minimum fiyatları  göstermekte ve 
bu açıdan firmaların  hangi tip üretim maliyetlerini karşılama amacı 
güttüklerine, yani üretici davranışına bağlı olmaktadır. Mashall. üretici 
davranışlarını, temsilî  firma  kavramından hareket ederek incelemekte-
dir. Temsilî firma,  bir endüstrideki firmaların  bütün ortak egemen 
özelliklerine sahip bir firma  kavramıdır. Bu özellikler; i. firmanın 
davranışı; ii. büyüklüğü, yani üretim kapasitesi, iii. etkinliği; iv. çeşitli 
maliyet unsurlarının üretim miktarına bağlı olarak gösterdiği değişme, 
veya maliyet eğrilerinin farklı  dönemlerde aldığı biçim; v. üretim tekni-
ğinin özellikleri ile ilgilidir. Böylece, temsilî firmanın  davranışı, büyük-
lüğü, etkinliği ve üretim tekniği endüstrinin ortalama eğilimlerini yan-
sıtmaktadır. Bu firmanın  maliyet ve arz eğrileri endüstrinin tümünün 
maliyet ve arz eğrilerinin bir minyatürüdür ve bu firmanın  den-
geye gelmesi, endüstrinin bütününün dengeye geldiğinin bir işareti-
dir. 
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Temsilî firmanın  maliyet-fiyat  veya üretim dengesini sağlamadaki 
davranışı konusunda en az iki yaklaşımdan bahsetmek mümkündür: 
bunlardan biri, ilk defa  Marshall'da ortaya çıkan ve daha sonra Keynes1 

ve Keynesçiler tarafından  geliştirilen tam-maliyet  fiyatlandırma  yaklaşı-
mı; diğeri ise VTalrasçı  olan marjinal-maliyet  fiyatlandırma  yaklaşımı. 
Bu iki yaklaşım arasındaki fark,  arz fiyatının  belirlenmesinde ana ve ek 
maliyetin farklı  unsurlarının hesaba katılmasında çıkar. Ana''veya 
değişen maliyet, işgücü maliyeti (ücret), dayanıksız üretim araçları (ara, 
yardımcı ve ham madde) maliyeti, girişimcinin üretim için harcadığı ça-
banın maliyeti veya bu çaba sonunda beklediği gelir ve üretim araç-
larının (sabit sermayenin) kullanım maliyetini (aşınma ve eskime) içe-
rir ve bütün bu maliyet unsurları üretim miktarına bağlı olarak değişir. 
Tam rekabet koşulları altında faktör  veya maliyet unsurlarının fiyatları 
firma  için veri olduğundan, bu değişmenin ne yönde olacağı, üretim 
miktarı arttıkça, birim output başına kullanılan değişen faktör  miktar-
larının hangi oranda artacağına bağlıdır. Kapasite kullanımı arttığı za-
man verimin veya birim faktör  başına üretilen mal miktarının ne yönde 
değişeceği konusunda iki farklı  görüş saptamak mümkündür. Bunlardan 
ilkinde kapasite kullanımı arttıkça faktör  verimliliğinin önce artacağı, 
daha sonra azalacağı, veya başka bir ifadeyle,  birim output başına yapı-
lan ana üretim maliyetinin önce azaldığı, daha sonra arttığı ve dolayı-
sıyla ortalama ana maliyet (APC)  eğrisinin U  şeklinde olacağı varsayılır. 
Daha sonra Keynesçilerin benimsediği diğer bir yaklaşımda ise APC 
tam kapasiteye kadar az çok sabittir ve tam kapasite kullanımına yakla-
şırken artmaya başlar; yani APC  eğrisi yana yatmış L şeklindedir. Fir-
manın marjinal maliyeti, MC, ana maliyete bağlı olduğundan, JVfC  eğ-
rileri de aynı yolu izlerler. 

Toplam maliyetin diğer unsuru, ek maliyet ise üretim miktarına 
bağlı olarak değişmeyen maliyetleri içerir. Bunlar arasında dayanıklı 
üretim araçlarının kullanım maliyetini aşan eskime payları; faiz  öde-
meleri ve diğer bazı sabit maliyet unsurları bulunur. Bunlar dışında, gi-
rişimcinin üretim araçlarına yatırdığı sabit sermaye üzerinden elde et-
meyi beklediği normal kâr  da ek maliyet içinde yer alır ve kapasite değiş-
mediği için kısa dönemde sabittir. 

Walrasçı ve Marshallcı (veya Keynesçi) bir temsilî firmanın  kısa 
ve uzun dönemdeki fiyatlandırma  davranışları arasındaki farkı  sapta-

1 Keynes Genel  Teori'de  Walrasçı yaklaşımı, buna karşılık Para Üzerine  Deneme'de ise 
Marshallcı yaklaşımı benimsemiştir. 
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ıııak için, önce yatırını kararlarının nasıl alındığına bakalım. Her iki 
tip firma  da yatırım kararı alırken yatırdıkları sermaye üzerinden uzun 
dönemde normal bir kâr elde edeceklerini tahmin etmekte ve bu amaç 
ve nedenle yatırım yapmaktadırlar. Böylece, uzun dönem arz fiyatı,  her 
iki tip firma  için de ana ve ek maliyet unsurlarını içerecektir; kısaca, 
uzun dönem arz fiyatı,  pL

s, her iki firma  için de ortalama ana maliyetle 
ortalama ek maliyetin (y4SC"nin) toplamına, yani ortalama toplam 
maliyete, ATCye,  eşit olacak ve bütün maliyet unsurlarını içerecektir: 

ps
L == APC+ASC  (Walras ve Marshall) (6.1) 

olacağından tam maliyet fiyatlandırması  egemen olacak, temsilî firma-
nın uzun dönem arz eğrisi üzerindeki noktalar, belli output miktarla-
rındaki tam maliyet fiyatlarını  verecektir. 

Ancak kısa dönemde bu firmaların  davranışları arasında önemli bir 
fark  mevcuttur. Walrasçı firma,  kısa dönem arz fiyatını  eş-marjinallik 
ilkesini uygulayarak saptamaktadır; böylece firmanın  MC  eğrisi, kısa dö-
nem arz eğrisidir. Firma geçmişte bazı bekleyişlere dayanarak belli bir 
yatırım yapmış ve bunun sonucunda bazı sabit maliyet unsurlarını yük-
lenmiştir. Kısa dönemde, üretim kapasitesinin kullanım derecesi ne olur-
sa olsun bu maliyete katlanmak zorundadır. Bu nedenle, firma  optimal 
output miktarını belirlerken asgari olarak MC'ye eşit bir fiyat  elde et-
meyi amaçlayacaktır. Böylece, nihaî output biriminden elde edeceği ha-
sıla, yani marjinal hasıla, MR,  (ki tam rekabet koşullarında firma  için 
veri olup malın piyasa fiyatına  eşittir) marjinal maliyotten büyük ve-
ya marjinal maliyete eşitse, kısa dönemde bu outputu üretmek firma  için 
kârlı olacak, yani output miktarını MC=MR  eşitliğini sağlayana kadar 
artırabilecektir. Bu nedenle firmanın  kısa dönem arz fiyatı,  MC'ye 
eşit olacaktır: 

pss = MC  (Walras) (6.2) 

eşitliği firmanın  kısa dönem arz eğrisini tanımlamaktadır. Kısa dönem 
kâr maksimizasyonu, aynı zamanda, marjinal maliyetin APCye eşit 
veya ondan daha büyük olmasını gerektirdiğinden: 

ps
s ^ APC  (Walras) (6.3) 

olacaktır.1 Eğer talep eğrisi, MC  eğrisini, bu eğrinin APC  eğrisini kes-
tiği noktada (ki burada APC  minimumdur) keserse, piyasa denge fi-

1 Eğer firmanın  marjinal hasıla doğrusu MC  eğrisini MC<APC  olduğu yerde keserse, 
p <APC  olacak ve firma  üretim yapmamayı tercih edecektir; zira bu durumda üretilen her 
birimin ana maliyeti, bunun getireceği hasıladan daha düşüktür. 
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yatı, p, talep fiyatı,  pd,  arz fiyatı,  MC  ve A PC  birbirlerine eşit olacak, fir-
manın elde ettiği fiyat  sadece APCy'ı  karşılayacağından firma  bir kâr el-
de edemeyecektir. Buna karşılık eğer talep eğrisi MC  eğrisini, MC  —A TC 
olduğu noktada keserse firma  uzun dönem normal kârını elde edecek, 
kısa dönem arz fiyatı  aynı zamanda uzun dönem arz fiyatına  eşit ola-
caktır. Böylece Warlasçı yaklaşımda kısa dönem arz fiyatının,  uzun 
dönem arz fiyatına  eşit, dalıa küçük veya büyük olması olasılıkları mev-
cuttur. Bunların hangisini gerçekleşeceği ise piyasa talep eğrisine bağ-
lıdır. 

Marshallcı temsilî firmanın  kısa dönem fiyatlandırma  davranışı ise 
uzun dönemdekinden farklı  değildir; firma  arz fiyatını,  marjinal mali-
yete, ASCye  eşit bir kâr  marjı koyarak saptamaktadır. Bunun Keynes-
çilerce geliştirilen türünde MC  ve APC,  tam kapasite kullanımına kadar 
sabit alındığından MC  =A PC  eşitliği sağlanmakta ve böylece firmanın 
kısa dönem arz fiyatı,  normal kapasite sınırları içinde, uzun dönem arz 
fiyatına  eşit olmaktadır: 

P s
s = MC  + R = APC + ASC  = P s

L (Marshall) (6.4) 

R, firmanın  gayri safi  kâr marjı olup uzun dönem maliyetiyle normal 
kârı içermektedir. Böylece temsilî firma  kısa dönem arz fiyatını,  uzun 
dönem normal kârını içerecek şekilde saptamakta, aynı üretim dü-
zeyinde Marshall'cı firmanın  arz fiyatı,  Walrasçı firmanın  arz fiyatından 
yüksek olmaktadır. 

Burada firmanın  kısa ve uzun dönemde elde ettiği net gelir arasında 
bir ayırım yapmak gerekmektedir. Kısa dönemde üretim kapasitesi kıt 
ve rant da bir kıtlık fiyatı  olduğundan, firmanın  kısa dönemde toplam 
hasıla ile toplam ana maliyet arasındaki fark  dolayısıyla elde ettiği ge-
lir bir rant niteliğindedir. Ancak, üretim kapasitesi, zaman içinde mutlak 
olarak sınırlı olmadığından ve Marshall rant kavramını, mutlak olarak sı-
nırlı doğal faktörlerin  elde ettiği gelir için kullandığından, firmanın  kısa 
dönemde elde ettiği bu gelire quasi-rant veya rant-benzeri demektedir. 
Firma, ister Walrasçı ister Marshallcı biçimde davransın, quasi-rant 
firmanın  arz fiyatını  ve dolayısıyla piyasa fiyatını  belirleyen bir un-
sur değil, aksine fiyat  tarafından  belirlenen bir gelir unsurudur ve üretim 
maliyetine girmemesi gerekir. Bu Walrasçı firma  için açıkça ortaya çık-
maktadır; fiyat  marjinal maliyete eşit olduğundan, fiyatla  APC  ara-
sındaki fark  quasi-rant\ belirlemektedir ve bu tamamen fiyata  bağlıdır. 
Marshallcı firma  ise, Keynesçi MC  =A PC  varsayımı terkedildiği zaman, 
tamamen fiyata  bağlı olan bir gelir elde etmektedir. MC,  A PC  den büyük 
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olduğu zaman fiyat  ile APC  arasındaki tark firmanın  kâr marjına 
değil, fiyata  bağlıdır ve fiyat  ne kadar yüksekse firmanın  elde edeceği 
quasi-rant o kadar yüksek olacaktır. 

Uzun dönemde üretim kapasitesi veri olmaktan çıktığı ve hem A PC 
hem de ASC  değişebildiği için, uzun dönem normal kârını bir kıtlık 
fiyatı  olarak almak mümkün değildir. Ancak, neoklasik yaklaşımda, 
kıt olmayan faktörlerin  gelir elde etmesi söz konusu olmadığı için, uzun 
dönem normal kârını yine de kıtlık açısından açıklamak gerekir. Bu a-
çıklama girişimci kapasitesinin  arz fiyatında  yatmaktadır. Uzun dönem 
normal kârı, kıt girişimci kapasitesinin arz fiyatı  olarak tanımlandığı 
zaman bir rant olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan kısa dönemde 
firmaların  elde ettiği net geliri de rant ve quasi-rant olarak ayırmak 
mümkündür; eğer firma  uzun dönem kârmdan daha yüksek bir gelir 
elde ediyorsa bu, kısa dönemde üretim kapasitesinin sınırlı olmasından 
doğmaktadır ve bu açıdan ATC  ile APC  arasındaki fark  bir quasi-rant 
olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık fiyat  ile ATC  arasındaki fark 
uzun dönem rantı olmaktadır. 

Kısa-uzun dönem ayırımının rant-kâr ayırımındaki rolü Mars-
hall'da tamamen başka bir noktada ortaya çıkmaktadır. Marshall, kâr 
ve kâr oranı kavramlarını parasal sermayeye, quasi-rantı ise bu serma-
yenin fiziksel  üretim araçlarına yatırılmasından doğan gelire ilişkin ola-
rak kullanmaktadır. Kâr, parasal bir fon  şeklinde olan sermayenin ya-
tırdması halinde elde edilmesi beklenen  parasal gelirdir ve bu nedenle ex 
ante bir kavramdır. Bu yorum çerçevesinde kâr oranı kavramı da son 
derece açık ve belirlidir. Sermaye, henüz üretim araçlarına dönüştürül-
memiş, Marshall'ın deyimiyle serbest, parasal bir fon  olduğundan, ser-
mayenin parasal değeri belirli ve bunun sonucunda da parasal gelirin 
parasal sermayeye oranı şeklinde tanımlanan kâr oranı da anlamlı bir 
kavramdır. Ancak, parasal sermaye bir kere yatırıldıktan sonra, bunun 
parasal değerinin bu yatırımın başlangıçtaki miktarı veya başlangıçtaki 
yatırımın parasal değeri ve dolayısıyla, bu yatırımın içerdiği üretim a-
raçlarının üretim maliyetleriyle  ilgisi yoktur. Fiziksel üretim araçları-
nın değerini ölçmenin tek anlamlı yolu, bunların sağladığı veya sağla-
yacağının beklendiği  gelirin kapitalize edilmesidir. Bu gelir ise quasi-rant 
niteliğindedir; zira, yukarıdaki tanım gereğince bu, mevcut üretim araç-
larının kullanımından elde edilen bir gelirdir. 
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Böylece parasal sermayenin değerini, bu sermayenin ileride sağla-
yacağı gelirlerden bağımsız olarak saptamak mümkün olduğu halde, üre-
tim araçları içinde somutlaşan sermayenin değeri, bu üretim araçlarının 
üretim veya yeniden üretim maliyetleriyle anlamlı bir şekilde değer-
lendirilememektedir. Bunun nedeni, bekleyişlerin ve zaman unsurunun 
işin içine girmesidir. Firma, belli bir yatırım yaparken bunu ileride el-
de etmeyi beklediği gelire dayandırmaktadır. Bu bekleyişlerin gerçek-
leşmemesi yatırımın değerinin zaman içinde değişmesi demektir. Bu 
değişmenin ölçüsü ise başlangıçta beklenen gelirler değil, yatırım yapıl-
dıktan sonra fiilen  elde edilen veya elde edilmesi beklenen gelirlerdir. 

Firmanın, arz fiyatını  saptarken, kâr nıaksimizasyonu amacının 
bir gereği olarak MC ile marjinal hasda arasında oluşturduğu 
eşitliği, faktör  fiyatları  ile faktör  verimlilikleri arasındaki bir 
ilişkiye dönüştürmek ve buradan firmanın  optimal faktör  bileşimi 
ile faktör  talep eğrilerini türetmek mümkündür. Kâr maksimi-
zasyonu, veri faktör  fiyat  larında belli bir output miktarının en 
düşük maliyetle üretilmesini gerektirir; kısaca, fiyat-alıcı  firma  için, 
üretim maliyetinin minimize edilmesi ile kârın maksimize edil-
mesi birbirine özdeştir. Üretim kapasitesi ve teknolojisi veri iken, 
firmanın  üretim fonksiyonu  veya inputları outputlara dönüştürdüğü 
transformasyon  fonksiyonu  da veridir. Firma, veri faktör  fiyatları  ve 
transformasyon  fonksiyonu  sınırları içinde eş-marjinallik ilkesini fak-
tör bileşimi seçimine uyguladığı zaman yaptığı şey, faktörün  hasılaya 
marjinal katkısıyla maliyete marjinal katkısını eşitlemekteir. Faktö-
rün hasılaya marjinal katkısı, faktörün  marjinal fiziksel  ürünü ( M P P ) 
ile outputun fiyatının  (p) çarpımına; maliyete katkısı ise, faktör  fi-
yatlarının veri olduğu koşullarda, faktör  fiyatma  (q) eşittir. Azalan verim 
ilkesi gereğince değişen bir faktörün  kullanılan miktarının artması, 
faktörün  MPP'sinin  azalmasına yol açar. Bu nedenle firmanın  faktör 
talebi, faktör  fiyatının  azalan bir fonksiyonudur.  Bu koşullar altında 
kâr maksimizasyonu, firmanın  faktör  talebini pMPP  = q eşitliğinin sağ-
landığı noktaya kadar artırmasını gerektirmektedir. Böylece soruna ma-
liyet açısından bakıldığında kâr maksimizasyonu için gerekli olan üç 
koşul; yani MC=p  eşitliği, artan MC  ve artan APC,  soruna faktörlerin 
verimliliği ve faktör  bileşimi seçimi açısmdan bakıldığında pMMP  — q 
eşitliği, azalan MPP  ve azalan ortalama fiziksel  ürün (A  PP) koşulları-
na dönüşmektedir. 

Birden fazla  üretim faktörü  kullanıldığı zaman, firmanın  optimal 
faktör  bileşiminin ne olduğunu bu koşullardan türetmek mümkün-
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dür. Bütün faktörler  için yukarıdaki eşitlik sağlandığı zaman optimal 
faktör  bileşimi, faktör  fiyatları  oranlarının, faktörlerin  MPP  oran-
larına veya faktörler  arasındaki marjinal ikame oranına eşit olduğu nok-
tada gerçekleşmektedir. Bu ilke, firmanın  birden fazla  faktör  kullanarak 
birden fazla  mal üretmesi halinde de geçerlidir; bu durumda herhangi 
bir malla herhangi bir faktörün  fiyatı  arasındaki oranın, o faktörün  o 
mal cinsinden MPP's ine eşit olması, firmanın  optimal mal ve faktör 
bileşimi ve dolayısıyla kâr maksimizasyonu için gereklidir. 

Kısa dönem arz fiyatının  saptanmasında firmaların  farklı  davran-
ması sonucunda arz fiyatı-piyasa  fiyatı  eşitsizliği halinde firmaların 
üretim ve yatırım kararı ile ilgili davranışları da farklı  olmaktadır. Her 
iki tip firma  da belli bir output miktarını üretirken bunu piyasa fiyatı 
bekleyişine dayandırır. Eğer firmanın  beklediği piyasa fiyatı  p* ise, 
optimal output miktarı, bu fiyatın  arz fiyatına  eşit olduğu noktada 
ortaya çıkar; ancak arz fiyatları  firmanın  davranışına bağlı olarak deği-
şik olmaktadır. Eğer fiyat  bekleyişleri gerçekleşirse, her iki firma  da 
ürettiği output miktarını arz fiyatından  satabilecektir. Buna karşılık 
eğer firmanın  veri üretim miktarı düzeyinde, piyasada arz fiyatı  ile talep 
fiyatı  dengeye gelmiyorsa, firmanın  fiyat  bekleyişi gerçekleşmeyecektir. 
Ancak her iki firma  da bu durumda üretime ilişkin olarak aynı tepkiyi 
gösterecektir; eğer, firmanın  üretim düzeyinde talep fiyatı  arz fiyatın-
dan yüksekse üretim miktarı artacak, aksi halde azalacaktır. Piyasa ve 
temsilî firma  dengesi sağlandığı zaman Marshallcı firma  satışlarından 
normal bir kâr elde edecek, Walrasçı firmanın  kısa dönem kârının nor-
mal kâra eşit olup olmayacağı, talep eğrisine bağlı olacaktır. 

Ancak, kısa dönem piyasa dengesi ve dengesizliğine karşı firmaların 
uzun dönemli yatırım kararları almadaki davranışları farklıdır.  Her iki 
tip firma  için de ortak olan tek ilke, kısa dönem fiyat  değişikliklerinin 
uzun dönem fiyat  bekleyişlerini etkilemesi için, bu değişikliklerin sürek-
li ve düzgün olması, diğer bir deyimle talepteki kaymanın uzun dönemli 
olduğunun ve talep eğrisinin yerinin uzun dönemde değişmeyeceğinin 
beklenmesi gereğidir. Böylece firmalar,  bir dönem artan, daha sonra a-
zalan talep fiyatına  karşı uzun dönem bekleyişlerini değiştirmeyecekleri 
halde talep eğrisi bir kere kayıp yeni durumunda uzun süre kaldığı za-
man, uzun dönsm fiyat  bekleyişleri değişecektir. 

Eğer belli bir output düzeyinde talep fiyatı  arz fiyatına  eşitse bu, 
Marshallcı firmanın  uzun dönem yatırım kararlarını etkilemeyecek-
tir. Piyasada denge fiyatı  uzun dönem arz fiyatına  eşit olduğu için, 
firmalar  kısa dönemde normal kâr elde edecekler, geçmişteki bekleyiş-
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leri gerçekleşmiş olacak ve sadece yenileme yatırımı yapacaklardır. Bu-
na karşılık eğer talep fiyatı  firmanın  arz fiyatını  aşıyorsa ve firma  bu 
fiyatın  sürekli olarak (uzun dönemde) hüküm süreceğini bekliyorsa, 
kısa dönemde elde edeceği kâr, uzun dönem normal kârını aşacak, bu 
da firmayı  net yatırım yapmaya ve üretim kapasitesini artırmaya yö-
neltecektir. 

Firmanın bu davranışı normal kârın ne olduğunu belirlemektedir; 
kısaca, normal kâr, firmayı  uzun dönemde piyasada tutacak olan kârdır. 
Firma daha fazla  kâr elde etmeyi umduğu zaman genişleyecek, aksi hal-
de ise, uzun dönemde piyasayı terkedecektir. Böylece firmanın  yatırım 
davranışları beklenen kâr ile normal kâr arasındaki farka  bağlı olmakta-
dır. Eğer kısa dönemde firma  sürekli olarak normal kârdan daha yüksek 
bir kâr elde ediyorsa, bu, firmanın  uzun dönemde elde etmeyi umduğu 
kârın artmasına ve yatırım yapmasına yol açacaktır. Bu ilişkiyi yatırımla 
beklenen kâr oranı arasındaki bir ilişki şeklinde de formüle  etmek müm-
kündür. Dayanıklı üretim araçlarının fiyatları  veri olduğu zaman firma 
başlangıç sermaye maliyetini bilmektedir. Firmanın ileride yatırım-
dan sağlayacağını umduğu net yılık getiri akımlarının iskonto edilmiş 
değerini, başlangıştaki yatırımın maliyetine eşitleyen kâr oranı firmanın 
beklediği kâr oranıdır. Net yıllık gelir akımı ise bir yandan firmanın 
ileride elde etmeyi umduğu output fiyatına,  diğer yandan da output 
üretiminin beklenen ana maliyetine bağlıdır. Böylece firmanın  yatırım 
kararı, outputun fiyatı  ile ücret ve diğer ana maliyet unsurlarının fiyat-
ları hakkındaki bekleyişlerine bağlı olmaktadır. 

Aynı sonucu Walrasçı bir firmanın  davranışından elde etmek ola-
naksızdır. Firmanın bekleyişleri gerçekleştiği ve piyasa denge fiyatı 
kısa dönem arz fiyatına  eşit olduğu zaman, firmanın  kısa dönem dengesi 
sağlanmış olacağı halde, Marshallcı firmanın  aksine, uzun dönem den-
gesi sağlanmış olmayabilir, p* = p = pd=ps

s  = MC  eşitliklerinin 
sağlanması, firmanın  kısa dönem bekleyişlerinin gerçekleştiğini ve kısa 
dönem dengesinin sağlandığını gösterir. Ancak eğer A PC MC  < ps

L 

ise firma  uzun dönem normal kârını elde edemeyeceği için net yatırım 
yapmayacaktır. Firmanın net yatırım yapması, bu koşullar altmda, 
MC  =ps

s —p =pd>ATC  —ps
L olmasını gerektirir. Aynı sonuç, firmanın 

kısa dönem bekleyişlerinin gerçekleşmemesi halinde de geçerlidir. Eğer 
Pa ̂  PsS  fakat  pd  < A TC  ise firma  net yatırım yapmayacak; aksi halde, 
yani pd  > ATC  olduğu zaman, uzun dönem kârından daha yüksek kâr 
elde edecek ve net yatırım yapacaktır. Böylece, kısa dönem bekleyiş-
leri gerçekleştiği zaman Marshallcı firmanın  yatırım davranışının ne 
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olduğunu söylemek mümkün olduğu halde bunu Walrasçı firma  için 
saptamak olanaksızdır; Walrasçı firma  için kısa dönem denge noktasında, 
MC  ile A TC  arasındaki ilişkinin ne olduğunun bilinmesi gereklidir. Aynı 
husus, kısa dönem bekleyişlerinin gerçekleşmemesi halinde de söz konu-
sudur. 

Firma davranışı ne olursa olsun, kısa dönem bekleyişleri gerçek-
leşmediği zaman, anhk piyasa dengesinin sağlanabilmesi için iki temel 
alternatif  mevcuttur; firma  ya ürettiği miktarı kısa dönem arz fiyatın-
dan satmaya devam eder ve bu fiyat  düzeyinde ortaya çıkan arz-talep 
dengesizliğini stoklarındaki değişmelerle karşılar, ya da malını arz-ta-
lep dengesini sağlayan piyasa fiyatından,  yani talep fiyatından  satar. 
Bunlardan ilkinde arz-talep miktarları dengesizliği, ikincisinde ise arz 
fiyatı-talep  fiyatı  dengesizliği ortaya çıkacaktır. Bu iki durumu Şekil 
6 .1. yardımıyla açıklamak mümkündür. Eğer firma  p0 fiyatını  bekle-
yerek qa kadar üretim yapmış, ancak bu arada talep D'  'ne kaymışsa, 
anhk piyasa döneminde denge C veya A noktasında gerçekleşebilir. Bun-
lardan ilkinde, C noktasında, firma  malı, qa üretim miktarına tekabül 
eden kısa dönem arz fiyatından,  p0 'dan satmakta; bu fiyatta  ortaya 
çıkan talep fazlasını,  q2—q0\ stoklarından karşılamaktadır. C noktasm-
da piyasa ve talep fiyatı,  kısa dönem arz fiyatına  eşit olmakta, ancak 
firmanın  ürettiği veya piyasaya arz ettiği miktar, qa, bu fiyattaki  talebi 
karşılamamaktadır. Bu durumda bir sonraki dönemde firma  üretimini 
artırarak hem arz-talep hem de arz fiyatı-talep  fiyatı  dengesini s ağlaya-
bilir. Dolayısıyla piyasa döneminde ortaya çıkan dengesizlik önce, bu 
dönem içinde, stoklardaki değişme ile, daha sonra, kısa dönemde, üre-
tim miktarındaki değişme ile giderilmektedir. Firmayı daha fazla  üret-
meye yönelten şey, piyasa fiyatının  arz fiyatının  üzerine çıkması değil, 
stoklarla üretim miktarı arasındaki dengenin bozulmuş olmasıdır. Böy-
lece firmanın  piyasa dengesizliğine tepkisi arz fiyatını  sabit tutarak stok-
ları değiştirmek şeklinde olduğu zaman, bu dengesizlik ne piyasa döne-
minde, ne de kısa dönemde piyasa fiyatını  etkileyecek, denge sadece mik-
tar intibakı  yolu ile sağlanacaktır. 

Buna karşılık yukarıda, Marshall'ın dönem analizinin incelenmesin-
de ele alınan durum Lir fiyat  intibakıdır;  piyasa dönemi dengesi A nok-
tasında sağlanmakta, bu dönemde arz fiyatı  değil talep fiyatı,  yani pi-
yasa döneminde arz - talep dengesini sağlayan fiyat  hüküm sürmekte-
dir. Piyasa dönemi fiyatının  kısa dönem arz fiyatının  üzerinde olması ne-
deniyle firmalar  beklenmedik bir aşırı kâr  elde etmektedirler. Kısa dö-
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ııemde ise, piyasa dönemi fiyatının  kısa dönem arz fiyatının  üzerinde ol-
ması firmaların  üretim miktarını artırmalarına yol açmaktadır. Böy-
lece, piyasa dönemi dengesinin stok değişmeleri yoluyla sağlanması ha-
linde stokların erimesi veya artması stok-satış dengesini bozacak, bu 
da üretim miktarının ve dolayısıyla  arz fiyatının  değişmesine yol açacak, 
kısaca, bu durumda fiyat  değişmesi miktar değişmesini izleyecektir. 
Fiyat intibakında ise bu süreç tersine çevrilmekte, piyasa dönemi den-
gesizliği fiyat  intibakı yoluyla giderilmekte, kısa dönemde üretim mik-
tarı değişmektedir. 

Piyasa döneminde ortaya çıkan bir arz-talep dengesizliğinin stok 
değişmeleri yoluyla giderilmesi, daha çok Marshallcı firma  davranı-
şıyla tutarlıdır. Bu firma,  kısa dönem arz fiyatını  belirlerken uzun dö-
nem normal kârmı hesaba katmakta, piyasaya sunduğu malın fiyatını, 
bu kârı verecek bir düzeyde saptamaktadır. Talepteki değişmeler ise 
ancak üretim düzeyini değiştirmek suretiyle firmanın  arz fiyatını  etki-
lemektedir. Firmanın bu davranışı, yani malmı talep koşulları ne o-
lursa olsun, kısa dönem arz fiyatından  satmaya çalışması, firmanın  talep 
ve piyasa koşulları hakkındaki bilgisinin tam ve kesin olmaması halin-
de daha da anlamlıdır. Bu belirsizlik, firmanın  piyasaya sunduğu malın 
fiyatını  saptarken arz ve maliyet koşullarına öncelik vermesine yol aça-
caktır. Firma, piyasa denge fiyatını  bilmediği zaman kontrol edebileceği 
tek değişken, üretim düzeyine bağlı olarak değişen kısa dönem arz fiya-
tıdır. Talep koşulları ise sadece firmanın  bu fiyattan  ne kadar satabile-
ceğini, dolayısıyla ne kadar üretim yapması gerektiğini belirlemektedir. 
Daha sonra görüleceği gibi Keynesçi yaklaşım, bu tip firma  davranışı 
ile bağdaşmaktadır. 

Tam rekabet koşulları altında temsilî firnıaıım  arz eğrisinin belir-
lenmesindeki ceteris paribus varsayımının kapsamına giren iki temel de-
ğişken, firmanın  üretim teknolojisiyle kullanılan faktörlerin  fiyatlarıdır. 
Firma için faktör  fiyatlarının  veri olması, firmanın  faktör  piyasasındaki 
faktör  arz eğrilerinin yatay olması demektir; yani firma,  faktör  piya-
salarında belli fiyatlardan  istediği kadar faktör  satın alabilmektedir. 
Bu durum ancak, firmanın  üretim kapasitesinin endüstrideki payının ve 
dolayısıyla faktör  talebinin endüstrinin toplam faktör  talebi içindeki 
payının önemsiz olması halinde geçerlidir. Faktör arz eğrilerinin yatay 
olarak veri olduğu varsayımını endüstrinin tümü için de yapmak müm-
kündür. Eğer endüstrinin faktör  kullanımının ekonomideki toplam fak-
tör kullanımı içindeki yeri önemsiz iee, o endüstrideki firmaların  tama-
mı, aynı anda, belli fiyatlardan  istedikleri kadar üretim faktörü  satın ala-
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bilirler. Böyle bir durumda hem firmaların  hem de endüstrinin tümünün 
arz eğrisindeki değişmeler, kısa dönemde veri üretim kapasitesi sınır-
ları içinde, üretim miktarı değiştiği zaman faktör  verimliliklerindeki ve-
ya birim output başına kullanılan faktör  miktarlarındaki  değişmeyi yan-
sıtacaktır. 

Endüstrinin arz eğrisindeki değişmeleri sadece üretim koşullarına 
bağlamak, endüstrinin kullandığı faktörlerin  ekonomide diğer kesimler 
tarafından  önemli miktarlarda kullanıldığı ve dolayısıyla endüstrinin 
faktör  talebinin toplam faktör  talebi içindeki yerinin önemsiz olduğu, 
endüstrinin kullandığı faktörlerin  sadece o endüstrinin teknolojisine 
has olmadığı ve endüstrinin teknolojisinin, faktörler  arasında önemli 
ikame olanakları yarattığı varsayıldığı takdirde anlamlıdır. Eğer bu 
koşullar gerçekleşmiyorsa, endüstrinin faktör  talebi faktör  fiyatlarını 
etkileyeceğinden endüstri için faktör  arz eğrilerinin yatay olduğunu var-
saymak mümkün olamayacaktır. Böyle bir durumda endüstri arz eğri-
sinin veya marjinal maliyetinin, üretim miktarına bağlı olarak artması-
nın iki nedeni vardır; azalan verim, yani teknik nedenler ve artan fak-
tör fiyatları,  yani ekonomik nedenler. Faktör arz eğrilerinin eğimi ne 
kadar düşükse, üretim arttığı zaman birim outputun faktör  maliyeti o 
kadar artacaktır. Aynı şekilde üretim teknolojisi faktörler  arasında fazla 
ikame olanağı vermiyorsa, üretimin artması ancak belli faktörlerin  kul-
lanılması ile sağlanacağından, firmalar  göreli olarak daha bol, ya da 
arz eğrilerinin eğimi daha fazla  olan faktörleri  kullanma olanağına sahip 
olamayacaklar ve maliyetin artması kaçınılmaz olacaktır. 

Kısa dönemde azalan verim, endüstrideki firmaların  veri kapasi-
telerinin giderek daha yoğun bir şekilde kullanılmasından doğmaktadır. 
Bu anlamda kapasiteyi belirleyen faktörlerin  kısa dönemde mutlak ola-
rak smırb, bunların arz eğrilerinin de dikey olduğunu söylemek müm-
kündür. Zaman süresi uzadıkça diğer faktörlerle  birlikte bu faktörlerin 
de arz esnekliği artmaktadır. Böylece, ele alman dönem ne kadar kısa 
ise, veri ve kıt olan faktörlerin  sayısı o kadar fazla  olmakta, faktör  arz 
eğrilerinin esnekliği azalmaktadır. Bu nedenle endüstrinin ve firmaların 
uzun dönem arz ve maliyet eğrileri kısa döneme kıyasla daha yatık ola-
caktır. Eğer uzun dönemde dayanıklı ve dayanıksız üretim araçları da 
dahil olmak üzere bütün üretim faktörlerinin  arzı talebe göre kıt olmak-
tan çıkar ve arz eğrileri yatay hale gelirse ve eğer firmalar  ortalama ma-
liyetin minimum olduğu kapasiteyi seçerlerse, uzun dönem arz eğrisi 
yatay olacaktır. Şekil 6 .1 . ' i bu açıdan yorumlamak mümkündür. S 
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ve S'  endüstrinin kısa dönem arz eğrileridir ve azalan verim ve / veya ar-
tan faktör  maliyeti nedeniyle bu eğriler pozitif  eğimlidir. pa, uzun dö-
nemde normal kâr sağlayan fiyat  olarak varsavıldığı için, endüstrinin 
üretim kapasitesindeki artışın bu fiyatı  değiştirmemesi, ancak uzun dö-
nemde üretim maliyetinin sabit olması halinde mümkündür. Bu durum-
da p0Ep0 doğrusu endüstrinin uzun dönem arz eğrisini vermektedir. Bu-
na karşılık eğer faktörlerin  uzun dönem arz eğrileri yatay değilse ve / ve-
ya uzun dönemde azalan verim hüküm sürüyorsa, uzun dönem arz eğrisi 
de pozitif  eğimli olacaktır. Bu eğri şekildeki EL gibi, kısa dönem arz eğ-
risinden daha esnektir. 

Eğer bütün faktörlerin  uzun dönem arz eğrileri daha esnek ise, uzun 
dönem output arz eğrisi kısa dönem eğrisinin altında kalacaktır. Ancak, 
belli bazı koşullarda uzun ve kısa dönem arz eğrileri çakışabilir. Eğer bir 
faktör  uzun ve kısa dönemde mutlak olarak kıt ve diğer faktörlerin  arz 
eğrileri hem uzun hem de kısa dönemde aynı esnekliğe sahip ise, azalan 
verim ve artan maliyet olguları uzun ve kısa dönemlerde aynı şekilde 
ortaya çıkacağından, bu dönemlerdeki arz eğrileri çakışacaktır. Bu, Ricar-
do'nun azalan verimine benzer bir durumdur. Toprağın mutlak olarak 
kıt, diğer, faktörlerin  arzının esnek olduğu koşullarda, eğer mevcut 
topraklar kısa dönemde tamamen kullanılıyorsa, kısa ve uzun dönemde 
üretimdeki bir artış bu faktörün  yoğun kullanımına, bu da azalan veri-
min ortaya çıkmasına yol açacak, diğer bir deyimle uzun ve kısa dönem 
arz eğrileri çakışacaktır. 

Teknik ve ekonomik etkenlere bağlı olarak değişen arz eğrisinin 
belirlenmesinde bu etkenler firma  içinde veya dışında oluşabilirler ve 
üretim maliyetini olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilirler. Mars-
hall'ın bu ayırımında özellikle olumlu içsel teknik  etkenler  ve olumsuz dış-
sal ekonomik  etkenler  önem kazanmakta ve firma  ve endüstrinin uzun 
dönem arz eğrisinin belirlenmesinde baş rolü oynamaktadırlar. Bunlar-
dan ilki uzun dönemde, üretim teknolojisinin gelişmesi ile ortaya çıkan 
artaıı verim veya azalan birim üretim maliyeti; ikincisi ise, uzun dönem 
arzı fazla  esnek olmayan faktörlerin  fiyatlarının,  firmaların  üretim 
kapasitelerindeki artışla birlikte artması sonucu üretim maliyetinin art-
ması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Artan verimin etkisinin artan fak-
tör fiyatlarına  oranla ağır basması halinde ortaya önemli bir çelişki çık-
maktadır. Firmanın uzun dönemde optimal kapasite veya optimal 
firma  büyüklüğü seçimi, uzun dönem marjinal maliyetinin piyasa fiya-
tına, bunun da uzun dönem ortalama maliyete eşit olduğu noktada ger-
çekleşecektir. Eğer uzun dönem ortalama maliyet eğrisi, net olumlu 
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içsel etkenler, yani artan verim nedeniyle düşüyorsa, piyasa fiyatının 
uzun dönem ortalama maliyetine eşit olduğu noktada, uzun dönem 
marjinal maliyet eğrisi her ikisinin de altında kalacaktır. Bu, firmanın 
uzun dönem arz eğrisinin negatif  eğimli olması, üretim kapasitesin-
deki artışın sürekli olarak üretim maliyetini azaltması demektir. Böylece 
firma,  piyasa fiyatı  veri iken, üretim kapasitesini artırdıkça daha da 
fazla  kâr elde edecek; bu kâr firmanın  genişlemeye devam etmesine ola-
nak sağlayacak, uzun dönemde firma  piyasayı tamamen ele geçirerek 
monopolleşecek ve tam rekabet ortadan kalkacaktır. 

Burada ortaya iki sorun çıkmaktadır; bu koşullarda piyasa ve 
temsilî  firma  dengesi nasıl sağlanmaktadır ve ne demektir?: tam re-
kabet ortadan kalktığına göre analiz ,geçerliğini yitirmekte midir? Bu 
sorunlardan ilki temsilî firma  kavramının bu koşullarda, yani sistemin 
denge dışı durumundaki anlamı ile ilgilidir. Eğer temsilî firmanın  uzun 
dönem ortalama maliyeti sürekli olarak düşüyorsa, bu firmanın  ve dola-
yısıyla piyasanın dengesinden bahsetmek olanağı yoktur; aksine, eğer 
piyasa dengesi sağlanmışsa bu denge aynı zamanda temsilî firma  için 
de geçerli olmalıdır. Ancak temsilî firmanın  dengeye gelmesi, onun op-
timal kapasite seçimini yaptığını gösterir ki bu da uzun dönem maliyet-
lerinin sürekli olarak azalması halinde olanaksızdır. Bu nedenle, uzun dö-
nemde artan verim ortaya çıktığı zaman, temsilî firmanın  farklı  bir bi-
çimde yorumlanması gerekir. Bu çelişkiyi ortadan kaldırabilecek bir 
yorum ise ancak, sistemi dengeye getiren unsurun temsilî değil gerçek 
firmalar  olduğu, temsil firmanın  ise sürekli olarak genişlediği ve dolayı-
sıyla temsilî firmanın  gerçek firmalardan  hiç biri olmadığı şeklinde ola-
bilir. 

Uzuıı dönemde artan verim olgusu ile tam rekabet koşullarının 
bağdaşmamasının, yaklaşımı temelden sarsacağı açıktır. Bu çelişki 
Marshall'ı oldukça yapmacık bir çözümlemeye götürmüştür. Mars-
hall, kısa dönem analizindeki bir unsuru atarak bu koşullar altında fir-
manın genişlemesine talep koşullarının engel olacağını öne sürmüştür. 
Kısa dönem analizinde firmanın,  piyasada istediği kadar satış yapabile-
ceğini, yani firmaların  tek tek, toplam piyasa talebi  ile karşı karşıya kal-
dıklarını varsaymaktadır. Bu varsayım, gerçekte, tam rekabet varsa-
yımının bir sonucu ve gereğidir. Marshall, artan verim halinde, her 
firmanın  piyasa talebinin tamamı ile değil, bunun belli bir oranı ile 
karşı karşıya geldiğini, diğer bir deyimle, firmanın  arz eğrisi ile toplam 
piyasa talebinin bir araya getirilemeyeceğini öne sürmektedir. Bu du-
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rumda firmanın  ürettiği mala karşı talep fonksiyonu,  piyasa talep fonk-
siyonundan daha az esnektir. Böylece, uzun dönemde artan getiri or-
taya çıksa bile, firmanın  malını sattığı piyasanın sınırk olması firmanın 
genişlemesini engelleyecek ve tam rekabetin uzun dönemde de egemen 
olmasını sağlayacaktır. Firma, artan verim gereğince genişlerse, ürettiği 
malı satmak için giderek artan bir satış maliyetiyle karşı karşıya gele-
cek ve bu nedenle firmanın  satışları ancak ortalama hasılasında bir düş-
me sonucu artabilecektir. Bu çözümleme, ilk bakıştaki çarpıcıhğına rağ-
men çelişkiyi ortadan kaldırmamakta, tersine tam rekabet varsayımını 
feda  etmektedir. Tam rekabet varsayımı, firma  için fiyatın  veri olmasını, 
diğer bir deyimle firmanın  karşı karşıya geldiği talep eğrisinin yatay 
olmasını gerektirir. Dolayısıyla, firmaların  yatay olmayan, sınırlı esnek-
liğe sahip talep fonksiyonları  ile karşı karşıya geldiğini söylemek tanı 
rekabetten vazgeçmektedir ve zaten çelişki de tam rekabetin ortadan 
kalkmasından başka bir şey gerektirmemektedir. 

6.2. GENEL  EKONOMİK  DENGE:  WALRAS 

Marshall'da kısmî denge, ceteris paribus varsayımı altında, belli 
bir piyasadaki üretici ve tüketicilerin davranışlarından hareketle, bu 
piyasanın arz ve talep koşullarının belirlenmesine ve bu koşullardaki 
değişmelerin farklı  dönemlerde piyasa dengesi üzerindeki etkilerinin 
analizine yönelmiştir. Wa)rasçı yaklaşım ise ekonomiyi, birbirleriyle 
karşı bağımlılık ilişkisi içinde bulunan bir piyasalar bütünü olarak ele 
almakta; ekonomideki bütün üretici ve tüketicilerin ve dolayısıyla bü-
tün piyasaların eşanlı dengesinin analizine yönelmektedir. Bu çerçeve 
içinde yaklaşım, bütün piyasaların aynı anda dengeye gelip gelemeye-
ceğini, bu dengenin gerektirdiği koşulların ne olduğunu, dengenin tek 
olup olmadığını ve kararlılığını araştırmaktadır. Genel denge yaklaşımı-
nın doğal sonucu, ceteris paribus varsayımının sınırlarının daralmasıdır. 
Bu varsayım Marshall'ın kısmî denge analizinde hem davranışsal, tek-
nolojik ve kurumsal değişkenleri hem de diğer bütün piyasalardaki den-
geyi veri olarak aldığı halde burada bütün piyasalardaki fiyat  ve miktar-
lar ve dolayısıyla gelirler bir arada belirlenmektedir. Bu nedenle genel 
denge yaklaşımında sisteme veri olarak girebilecek unsurlar sadece dav-
ranışsal, teknolojik ve kurumsal değişkenlerdir. 

Walras genel denge sorununu iki farklı  düzeyde ele almıştır; genel de-
ğişim dengesi ve genel üretim dengesi. Bunlardan ilkinde incelenen 
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ekonomi pür değişim ekonomisidir; bireyler ellerinde mevcut, veri mal-
ları tüketim amacıyla değişmektedirler ve üretim söz konusu değildir. 
Bu nedenle değişim ekonomisinde genel denge, mevcut kaynakların tale-
be göre belirlenen dağılımıyla sağlanmaktadır. Hem toplam kaynaklar 
(tüketim malları), hem de bunların bireyler arasındaki dağılımı veri olup 
bireyin piyasadaki davranışı kişisel olanaklarının veya bütçesinin sınır-
larına tâbidir. Yaklaşımın veri olarak aldığı diğer bir unsur da bireyin 
zevk ve tercihleridir. Bu zevk ve tercihler ya bir kardinal fayda  fonk-
siyonuyla, ya da bir ordinal tercihler (kayıtsızlık eğrileri) seti ile formüle 
edilebilir. Bunlardan ilkinde birey, bütçe sınırları içinde toplam kaynak-
larını (harcamalarını) farklı  mallar arasında, bu malların tüketiminden 
sağlayacağı toplam faydayı  maksimize edecek şekilde dağıtmaktadır. 
Ordinal fayda  yaklaşımında ise birey, yine veri kaynaklarını, en fazla 
tercih ettiği mal bileşimini elde etmek için kullanacaktır. Eğer bireyin 
tercihlerini bir kardinal fayda  fonksiyonu  ile formüle  edersek, ortaya 
çıkan model, önceki bölümde ele alınan iki mal-iki bireyli modelin ge-
nelleştirilmiş şekli olacaktır. Bu nedenle önce, bu genel çerçeve içinde, 
bireysel davranışları, daha sonra da buradan nasıl genel dengeye ulaşıldı-
ğını inceleyelim. Bunun için ele alınan değişim ekonomisinde i= 1,2,.. . ,m 
tane farklı  mal olduğunu ve Xj'nin (X], X2,..., Xm) de bu malların veri 
miktarlarını gösterdiğini varsayalım. Eğer ekonomide h= 1,2,.., s ka-
dar farklı  birey varsa; 

s s s 
E xhl = J?, E Xh2  = X2  E xlm = Xm  (6.5) 
h h h 

olacaktır. Herhangi bir birey, örneğin h, bu malların belli miktarlarını 
(xh i) elinde tutmaktadır ve bu mallardan bazılarının bireyin elindeki 
miktarı sıfır  olabilir. Bu malların fiyatları  pt (/>„ p2,...,pm) ise, 
bireyin toplam kaynakları veya bütçesi: ( 

Jh v 
— 

i 
Pixhl (6.6) 

olacaktır. Bireyin mal değişiminde bulunması için, cari fiyatlarda,  elin-
deki mal bileşiminden farklı  bir bileşimi tercih etmesi gerekir. Seçilebi-
lecek herhangi bir bileşimi xhi ile gösterirsek, bu bileşime yapılacak har-
camalar, bireyin bütçesinden fazla  olamayacağı için: 
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m 
Z P i H i ^ y * (6-7) 
i 

olmalıdır. Bu ifade,  dolayısıyla, bireyin bütçe sınırını göstermektedir.1 

Bireyin fayda  fonksiyonu  uh = uh (xhl)  ise, birey, toplam faydasını 
maksimize edecek bir mal bileşimi seçmeye yönelecektir. Bu da, (6.7)-
deki bütçe sınırlamasına bağlı olarak bireyin: 

uh = 11 n (xhi) ( 6 - 8 ) 
fonksiyonunun  değerini maksimize etmesi demektir. Fayda maksi-
mizasyonu, bilindiği gibi, malların fiyat'  oranlarının MRS  oranına yani 
marjinal ikame oranlarına eşit olduğu noktada gerçekleşir. 

Buradan genel dengenin fiyat-miktar  çözümlemesine ulaşmak için 
(6.7) ve (6.8)'deki sınırlı optimizasyon probleminin çözülerek bireyin 
talep fonksiyonlarının  türetilmesi gerekmektedir. Bu çözümün verdiği 
bireysel talep fonksiyonları:2 

dhi  = (Pı-•  -Pm^h)  i —l...m (6.9) 
şeklinde ortaya çıkacaktır; yani bireyin mallara olan talebi, fiyatlarla 
gelirin bir fonksiyonudur.3  Ekonomideki bütün bireylerin talep fonksi-
yonlarını bütüncülleştirirsek, toplam talep fonksiyonları: 

D. = Dt ( P l . . . P m , Y )  i= l . . .m (6.10) 

olacaktır. Burada Y  bireylerin gelirlerinin toplamıdır; yani: 

Y = İ y„ = 1 PlXt  (6.11) 
h i 

Diğer yandan sistemin dengeye gelmesi için bütün mal piyasalarında 
arz-talep eşitliğinin sağlanması gerekmektedir: 

1 Eşitsizlik işareti bireyin harcamalarının gelirinden daha az olabileceğini ve dolayısıyla 
tasarruf  yapılabileceğini göstermektedir. Ancak, ele alman ekonomide, i = 1 ... m bütün mal 
ve hizmetleri ve bu arada, daha sonra görüleceği gibi, değişim ölçüsü olan malı (para-malı) 
da içermektedir. Birey tasarruflarını  sistemdeki m tane maldan biri cinsinden yapmak zorunda 
olduğundan (6.7)'nin sol tarafı,  bireyin tasarruf  amacıyla yaptığı harcamaları veya tasarruf 
yapmak için elde etmek istediği malları da içermektedir. Bu nedenle bireyin gelir — tüketim -j-
tasarruf  eşitliğini sağlaması için (6.7)'de eşitlik koşulunun gerçekleşmesi gerekmekledir. Bundan 
böyle bütçe sınırı eşitsizlik değil eşitlik şeklinde ele alınacaktır. 

2 Bu çözüm Lagrange katsayıları tekniği kullanılarak elde edilebilir. 
3 Burada, herhangi bir mala olan talebin, sadece o malm değil diğer malların da fiyat-

larının bir fonksiyonu  olması, mallar arasında ikame edilebilirlik ve tamamlayıcılık ilişkilerinin 
mevcut olması demektir. Bu bir yandan (6.8)'deki fayda  fonksiyonunun  eklemeli olmadığını, 
diğer yandan da fiyatlardaki  değişmelerin gelir etkisi yaratacağım gösterir. 
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Df  (p , . . .Pm, Y)  =• i= l . . .m (6.12) 
olmalıdır. Aksi halde bazı piyasalarda talep fazlası,  bazılarında ise arz 
fazlası  ortaya çıkacaktır. Talep fazlasını  E, arz fazlasını  da -E ile gös-
tererek, dengeyi, talep (arz) fazlasının  sıfır  olduğu durum olarak ta-
nımlamak mümkündür: 

Et = Et (p , . . . P m , Y)  = Dt - Xt  = 0 ; i= l . . .m (6.13) 

bütün piyasalarda dengenin sağlanmasının gerekli koşuludur. 

Malların miktarları veri olduğundan sistemde denge ancak talebin 
mevcut miktarlara intibak etmesi yoluyla sağlanabilir. Talep ise başlan-
gıç donanımları veri iken, fiyatlara  bağh olduğundan, piyasalardaki den-
geyi sağlayabilecek tek değişken fiyatlardır.  Dolayısıyla ortaya çıkan ilk 
sorun, bütün piyasalarda aynı anda arz-talep dengesini sağlayacak bir 
fiyatlar  setinin (vektörünün) mevcut olup olmadığıdır. Eğer böyle bir 
fiyat  seti, pc

t, varsa: 

PeiEt = pe
iDi - P\Xt  = 0 i= l . . .m (6.14) 

olacak, hiç bir piyasada talep veya arz fazlası  bulunmayacaktır. 

Denge fiyat  çözümünü incelemeden önce sistemdeki fiyatların 
ne anlama geldiğini saptamak gerekir. Sistemde m tane mal olduğu için 
ancak m-1 fiyat  mevcut olabilir. Bunun nedeni fiyatların,  malların or-
tak bir ölçü birimi cinsinden ifade  edilen değişim oranları olması ve bir 
ölçü biriminin varlığını gerektirmesidir. Dolayısıyla burada mallardan 
birinin ölçü birimi olarak alınması gerekmektedir, ölçü biriminin fiyatın-
dan bahsetmek ise anlamlı değildir; zira bu, sistem dışında, ölçü birimi 
niteliğindeki bir malın veya paranın bulunmasını gerektirir ki böyle 
bir varsayım modelde yapılmamaktadır. Bu nedenle sistemde m tane 
fiyat  bulunduğunu, m'nci malın fiyatının  bire eşitlenerek (pm  =1) diğer 
malların fiyatlarının,  bu mal cinsinden ifade  edilmiş göreli fiyatlar 
olduğunu söylemek olanaksızdır; zira fiyat,  tanımı gereği bir değişim 
oranı ise, bu koşullar altında p m ' y e m malının fiyatı  demek anlamsızdır. 
Burada yapılmak istenen şey gerçekte, diğer bütün malların fiyatlarını, 
bu malların bir birim m malı ile değiştirilen miktarları olarak ifade  et-
mek, yani m malı miktarını bir almak suretiyle bir değişim oranları 
indeksi kurmaktır. Bunun sonucunda örneğin 2,5,3,8,...1 gibi bir indeks 
ortaya çıkarsa bunun anlamı, buradaki bütün indeks sayılarının, en 
sondaki bir tabanına dayandığıdır. Ölç ü birimi seçilip indeks tabanı sap-
tandıktan sonra ise ortaya m-1 tane fiyat,  m (m-1) /2 tane de göreli 
fiyat  (2/5, 2/3, 2/8...5/3, 5/8... 1) çıkmaktadır. 
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Böylece (6.12) ve (6.14)'deki sistemde belirlenmesi gereken m-1 
tane fiyat,  buna karşılık da m tane eşitlik vardır. Ancak, bireyler gelirleri-
ni piyasada sattıkları mallardan elde ettikleri ve (6.7) gereğince, gelirle-
rinin tamamını sistemde mevcut mallara harcadıkları için: 

1 piXl  = S plDl = 2 PiXt  (6.15) 
i i i 

veya: 

S piEl  = O (6.16) 
i 

olacaktır. Kısaca, sistemde, herhangi bir fiyat  setinde, bireylerin toplam 
harcamaları toplam hasılalarına (gelirlerine) ve toplam arz da toplam 
talebe eşit olacaktır. Bu nedenle (6.14)'deki eşitliklerden m-1 tanesi be-
lirlendiği zaman kalan eşitliği, bu m-1 eşitlikle (6.16)'dan türetmek 
mümkündür. Bu, sistemdeki m eşitlik arasında fonksiyonel  bir bağmtı 
olduğunu ve fonksiyonel  olarak bağımsız olan sadece m-1 tane eşitlik 
bulunduğunu gösterir. Böylece, m-1 tane bağımsız eşitliği m-1 fiyat 
için çözerek (6.14)'in gerektirdiği denge fiyat  setini bulmak mümkün 
olacaktır. 

Ancak, bir eşanlı denklemler sisteminde eşitliklerin sayısının bi-
linmeyenler sayısına eşit olduğunu saptamak, sitemin çözümünün ol-
duğunu göstermeye yeterli olmadığı gibi burada ele alman modelde 
bu, çözümün ekonomik olarak anlamlı bir çözüm olmasını da garantile-
mez. Sistemin bir çözümünün olması ve bunun negatif  olmayan belli 
fiyatlar  vermesi, varsayılan fayda  fonksiyonlarının  bazı temel nitelikle-
re sahip olmasını gerektirir. Bunlar; i. fayda  fonksiyonlarının  sürekli 
olarak türevi alınabilir olması (ki bu marjinal fayda  ve MRS''nin  sü-
rekli olarak belirlenebilmesi için gereklidir); ii. kayıtsızlık eğrilerinin 
kesin konveks olması (azalan marjinal fayda  ve MRS  için gereklidir); 
ve iii. kayıtsızlık eğrileri paftasının  süreklilik göstermesi (yani, her ka-
yıtsızlık eğrisinin üzerinde başka bir kayıtsızlık eğrisinin bulunması) 
koşullarıdır. Bu koşullar gerçekleştiği zaman sistem, negatif  fiyatları 
içermeyen bir denge-fiyat  seti çözümüne sahiptir; bu sette ekonomik 
malların fiyatları  pozitif,  serbest malların da fiyatları  sıfır  olacak, diğer 
bir deyimle piyasa sistemi ve arz-talep koşullan, malların ekonomik ve 
serbest olarak sınıflandırılmasını  da kararlaştıracaktır. 

Burada ortaya çıkan bir sorun piyasa sisteminin, eşanlı denklem-
ler sisteminden elde edilen matematiksel çözüme nasıl ulaşacağıdır. 
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Piyasa sisteminin denge çözümüne ulaşıp ulaşamayacağı; belli bir den-
ge-dışı durumda, sistemi dengeye yöneltecek güçlerin ortaya çıkıp 
çıkmayacağı sorunu, yani bir kararlılık  sorunudur. Walras, piyasa sis-
temini dengeye getiren mekanizmayı tâtonnement  süreci olarak tanımla-
maktadır. Bu süreç, piyasanın el yordamıyla dengeyi bulmasıdır. Den-
geyi sağlayan mekanizma, dengesizlik durumunun fiyatlarda  değişme 
yaratması, bu değişmenin de dengesizliği giderek ortadan kaldırmasıdır. 
Eğer herhangi bir piyasada bir talep fazlası  varsa bu, o malın fiyatının 
artmasına yol açacaktır. Ancak, kısmî dengeden farklı  olarak burada, 
bir malın fiyatının  artması, o piyasadaki talep fazlasının  ortadan kalk-
ması için yeterli değildir. Bunun nedeni, bir malın talebinin, sadece o 
malın değil, sistemdeki diğer malların da fiyatlarının  bir fonksiyonu  ol-
ması ve genel denge yaklaşımında, (6.16) çerçevesinde, bir piyasadaki 
dengesizliğin mutlaka diğer bazı piyasalardaki dengesizlikle birlikte 
ortaya çıkması; bu nedenle, dengesizlik halinde, birden fazla  fiyatın 
değişmekte olmasıdır. 

Bir malın talebinin ve dolayısıyla o mala olan talep fazlasının  sa-
dece o malın değil, diğer malların fiyatlarının  da bir fonksiyonu  ol-
duğu hususu (6.10) ve (6.14)'de açıkça görülmektedir. Buna karşılık, 
genel denge analizinde piyasaların birinde dengesizlik olduğu zaman 
diğer bütün piyasaların dengede olamayacağını saptamak için (6.16)'yı 
incelemek gerekmektedir. Walras  Yasası  adıyla bilinen (6.16)'daki 
eşitlik, sistemdeki herhangi bir fiyat  setinde, toplam talep fazlasının  sı-
fır  olduğunu göstermektedir. Bu yasa, modeldeki formülasyonu  ile hem 
denge, hem de dengesizlik durumunda geçerlidir. Denge durumunda 
bütün piyasalarda arz-talep eşitliği sağlanmış olacağından E t = 0 ( i = l 
...m) olacak ve piyasaların talep fazlaları  tek tek sıfır  olduğundan 
toplam talep fazlası  da sıfır  olacaktır. Dengesizlik durumunda, yani 
fiyat  setinin bütün piyasalarda arz-talep eşitliğini sağlayan fiyat  seti 
olmadığı durumda ise tek tek piyasaların talep ve arz fazlaları  sıfır  ol-

' mayacak, ancak bunların toplamı sıfır  olacaktır. Dolayısıyla bu eşitlikten 
denge ve dengesizlik durumuyla ilgili şu sonuçları çıkartmak mümkün-
dür. Bir kere, eğer sistemdeki m piyasadan m—1 tanesi dengede ise, 
kalan piyasa da dengede olacaktır; zira m — 1 piyasanın dengede olması 
bu piyasalarda arz-talep eşitliğinin sağlanmış olması demektir ve (6.16)-
daki eşitliğin gerçekleşmesi için m'nci piyasada da arz-talep eşitliğinin 
sağlanmış olması gerekir. İkinci olarak, eğer sistemdeki piyasalardan 
m-1 tanesindeki talep (arz) fazlası  toplamı belirlenirse, kalan m'nci 
piyasada ne kadar arz (talep) fazlası  olduğunu söylemek mümkündür; 
m —1 tane piyasada toplam olarak bir talep fazlası  varsa, m'nci piyasada 
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buna eşit bir arz fazlası  mevcut olacaktır. Son olarak, eğer m piyasadan 
bir tanesi dengesizlik durumundaysa, sistemdeki diğer piyasalardan 
en azından  bir tanesinde daha dengesizlik vardır; yani, sistemde ya 
bütün piyasalar denge durumundadır, ya da en azından iki  piyasada 
dengesizlik mevcuttur. 

Böylece genel denge analizinde fiyat  değişmelerinin talep üzerindeki 
etkisi, iki yönden Marshall'ın kısmî denge analizindekinden farklı  ola-
caktır. Bir kere, Walras yasası gereğince dengesizlik birden fazla  piya-
sada aynı anda ortaya çıkmakta ve fiyatların  sadece bir piyasada değiş-
mesi, diğerlerinde sabit kalması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, 
bir piyasanın dengeye gelip gelmeyeceği, sadece o piyasadaki malın fiya-
Lındaki değişmenin, o malın talebi üzerindeki etkisine değil, diğer malla-
rın fiyatlarındaki  değişmenin de talep üzerindeki etkisine bağlıdır. İkinci 
olarak, bir mabn talebinin diğer malların fiyatlarma  da bağlı olması so-
nucunda, bir piyasanın sürekli olarak dengede kalması ancak bütün pi-
yasaların arz-talep dengesinin sağlanmış olması halinde mümkün o-
lacaktır: bazı piyasalarda anlık olarak arz-talep dengesi sağlanmış 
olsa bile, diğer piyasalarda bu dengenin sağlanmamış olması, o malların 
fiyatlarının  değişmesine, bu da dengeyi sağlamış olan piyasalardaki ta-
lebi etkileyerek dengenin bozulmasına yol açar. 

Bir piyasada dengesizlik olduğu zaman bütün fiyatların  değişmekte 
olması, piyasa sistemini dengeye yönelten süreci ve dengenin kararlılık 
sorununu karmaşık bir hale getirmektedir. Bununla beraber, fiyat  değiş-
melerinin talep fazlası  üzerindeki etkisini iki kısma ayırarak incelemek 
mümkündür; bunlardan ilki, bir malın kendi fiyatının  değişmesinin, 
o malın piyasasındaki talep fazlası  üzerindeki etkisi, yani 8Et /8pt,  di-
ğeri ise diğer fiyatlardaki  değişmenin etkisi, yani dEJdpj,  (i^j).  Fiyat 
değişmelerinin talep fazlasını  ortadan kaldırıp kaldırmayacağı bu iki et-
kinin yönüne bağlıdır. Eğer varsayılan fayda  fonksiyonları  veya kayıt-
sızlık eğrileri azalan marjinal fayda  ve azalan MRS  gösteriyorsa, diğer 
malların fiyatları  sabit iken, bir malın fiyatındaki  bir artış, o mal piya-
sasındaki talep fazlasını  azaltacaktır; yani, bu koşullar altında talep 
eğrisi negatif  eğilimlidir ve 8Eİ  jdpi  < 0 olduğundan, dengesizlik duru-
munda malın kendi fiyatındaki  bir değişme, söz konusu piyasayı den-
geye doğru yönelten bir etken olacaktır; nitekim bu, kısmî dengede, pi-
yasa dengesinin kararlılığı için yeterli olmaktadır. Diğer malların fiyat-
larındaki değişmenin, söz konusu piyasadaki talep fazlası  üzerindeki etki-
si ise, bu malların ikame malları veya tamamlayıcı mallar olmasına göre 
değişecektir. Eğer iki mal, örneğin i ve j, ikame malları ise, bu mallardan 
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birinin fiyatındaki  artış diğerinin talebini artıracak, aksine bu iki mal 
tamamlayıcı mal ise bu mallardan birinin fiyatındaki  artış hem o malın, 
hem de diğerinin talebini azaltacaktır. Sistemde, mallar arasındaki ika-
me ilişkisi kuvvetli ise, bu takdirde, diğer malların fiyatlarındaki  değiş-
meler, söz konusu mal piyasasındaki talep fazlasını  azaltıcı bir etki ya-
ratacaktır. Bunu, sistemde iki mal olduğunu varsayarak incelemek 
mümkündür. Eğer bu iki mal, örneğin a ve b, ikame malı ise, hem 8Ea /8pb 

hem de 8Ebl8pa  pozitif:  aksine bu mallar tamamlayıcı mallar ise her 
ikisi de negatiftir.  Walras yasasına göre bu iki mallı sistemde eğer a malı 
piyasasında bir talep fazlası  varsa b malı piyasasında bir arz fazlası  ola-
cak, bunun sonucunda pa artarken pb azalacaktır. Malların ikame mal-
ları olması halinde p(,'deki azalış Ea'yı  azaltacak; pa 'daki artış ise Eb yi 
artıracak, yani arz fazlasını  azaltacaktır. Böylece, ikame malları için, 
karşılıklı fiyat  etkileri dengeyi sağlayıcı niteliktedir. Buna karşılık mal-
lar tamamlayıcı iseler, pa daki artış b malı piyasasındaki arz fazlasını, 
p6 'deki azalış ise a malı piyasasındaki talep fazlasını  artıracak ve 
karşılıklı fiyat  etkileri ortaya çıkan dengesizliği artırma yönünde ola-
caktır. 

Bu örnekten hareketle, çok mallı bir sistemde dengenin sağlanabil-
mesi ve sağlanan dengenin kararlı olması için gerekli koşulları türet-
mek mümkündür; bu koşullar, sırasıyla Walras yasasının geçerli olması 
ve mallar arasındaki ikame ilişkisinin kuvvetli olmasıdır. Walras yasası-
nın geçerli olması, bir piyasada talep fazlası  varken, diğer piyasaların 
talep fazlaları  toplamının negatif  olması, yani bir arada ele alındığında, 
diğer piyasalarda bir bütün olarak arz fazlasının  mevcut olması demek-
tir. tkame ilişkilerinin kuvvetli olması ise bu arz fazlasının  yarattığı 
fiyat  değişmelerinin, söz konusu piyasadaki talep fazlasını  azaltıcı bir etki 
yaratması için gereklidir. 

Şüphesiz bir piyasada talep fazlası  ortaya çıktığı zaman diğer bazı 
piyasalarda arz fazlası,  bazılarında ise talep fazlası  mevcut olabilir. Arz 
fazlası  olan piyasalarda fiyatlar  düşecek, talep fazlası  olan piyasalarda 
ise fiyatlar  yükselecektir. Malların ikame veya tamamlayıcı mallar ol-
ması, karşılıklı fiyat  etkilerinin farklılaşmasına  yol açacaktır; örneğin, 
söz konusu malla tamamlayıcı olan bir malın piyasasında da talep faz-
lası varsa, o malın da fiyatı  artacak, bu ise söz konusu mal piyasasındaki 
talep fazlasını  azaltıcı bir etki yaratacaktır. Aynı şekilde bir ikame ma-
lı piyasasında arz fazlası  varsa o malın fiyatı  azalacak, bu da talep faz-
lasını artıracaktır. Ancak, genel ilke olarak, yukarıdaki iki temel koşul 
gerçekleşiyorsa, diğer piyasalardaki fiyat  değişmelerinin, söz konusu 



KISM VE GENEL DENGE 131 
\ 

piyasadaki talep fazlasını  artırıcı etkisi, malın kendi fiyatındaki  artışın 
talep fazlasını  azaltıcı etkisinden daha fazla  olamayacak ve sistem ka-
rarlı bir dengeye ulaşabilecektir. 

Sistemde herhangi bir piyasanın dengesizlik durumunu niteleyen 
iki unsur vardır; piyasada egemen olan fiyat  denge fiyatı  değildir ve 
dolayısıyla bu fiyattan  alman satılan miktarlar denge fiyatından  alınan 
satılan miktarlardan farklı  olacaktır. Eğer piyasa fiyatında  arz talebi aşı-
yorsa, piyasada gerçekleşen değişim miktarını talep, aksi halde ise arz 
belirleyecektir. Dengesizlik durumundaki fiyatlara  yanlış fiyatlar,  bu 
fiyatlardan  yapılan değişime d e yanlış değişim  dersek, piyasa dengesizliği 
yanlış fiyatların  egemen olduğu ve yanlış değişimin ortaya çıktığı bir 
durum olarak tanımlanabilir. Ancak böyle bir durum Walras'da hiç bir 
zaman gerçekleşmemekte, yanlış fiyatlarda  değişim  yapılmamaktadır. 
Sistemin buna rağmen dengeye ulaşmasını sağlayan şey Walras'ın mezat 
varsayımıdır. Bireyler ellerindeki mallararı mezata getirmekte, mezat 
tellalı her mal için bir fiyat  önermektedir. Bu fiyatta  bireyler almak ve 
satmak istedikleri miktarları açıklamakta ve tellal bu miktarları kay-
detmektedir.  Eğer bir mal için önerilen fiyatta  talep arzdan fazla  ise 
tellal daha yüksek bir fiyat;  aksi halde daha düşük bir fiyat  önermekte-
dir. Bu işlem bütün mallar için, tellalın kaydettiği talep miktarları arz 
miktarlarına eşit olana kadar sürmekte ve değişim ancak o andan  sonra 
başlamaktadır. Böylece sistemde yanlış değişim olmaksızın denge du-
rumuna ulaşılmaktadır. Bu, piyasada hiç bir zaman yanhş fiyatların  ege-
men olmaması, gerçekleşen değişimin sadece denge fiyatlarında  söz ko-
nusu olması demektir. Aynı şekilde talep ve arz fazlaları  da sadece tel-
lalın kayıtlarında ortaya çıkmakta, bu fazlalar  efektif  değil kavramsal 
bir nitelik taşımaktadırlar. 

Buraya kadar, değişimi söz konusu olan tüketim mallarının mik-
tarları sisteme veri parametreler olarak girmiştir. Walras, genel üretim 
dengesinde değişim yanında üretim olgusunu da hesaba katmakta ve 
bunun sonucunda tüketim malları veri parametreler olmaktan çıka-
rak üretime bağlı olarak değişmektedir. Buna karşılık burada üretim 
faktörlerinin  miktarları ve bunların bireyler arasındaki dağılımı veri 
parametrelerdir. Bununla beraber faktörlerin  piyasaya arz edilen mik-
tarları fiyatlara  bağlıdır; yani, kısa dönemde miktarları veri olan fak-
törlerin piyasa arzları da değişken haline gelmektedir. Bu ise, üretim 
faktörlerinin  doğrudan doğruya faktör  sahipleri tarafından  tüketilebil-
diğinin varsayılması demektir. Firmalar, üretim faktörlerini  tüketim 
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malları üretmek için talep etmekte ve üretimde veri teknolojik koşul-
lara bağlı kalmaktadırlar. Warlas başlangıçta teknolojik koşulların, 
faktörler  arasında sabit, doğrusal bileşimler gerektirdiğini varsaymış, 
ancak daha sonra ikame olanaklarını da hesaba katarak değişen faktör-
oranları durumunu da incelemiştir. 

Modelde üreticiler kâr, tüketiciler ise, kardinal fayda  fonksiyonu 
çerçevesi içinde, fayda  maksimizasyonu amacı gütmektedirler. Birey-
ler aynı zamanda firmalara  da sahip olduklarından kârlar, bireylerin 
gelirlerinin bir parçasını meydana getirmektedir. Üreticilerin kâr mak-
simizasyonu üretim olanaklarının, tüketicilerin fayda  maksimizasyonu 
ise bütçelerinin sınırlamasına tâbidir. Üretim teknolojisi ve tüketicilerin 
zevk ve tercihleri veridir ve tam rekabet koşulları egemendir. 

Bu çerçeve içinde, yukarıdaki pür değişim modelindeki i=l...m 
tane tüketim malının yanmda j =m- f l . . .  n kadar da üretim faktörü  bu-
lunduğunu varsayalım. Firmaların arz ettiği tüketim malı miktarlarını 
s t ; tüketicilerin talep ettikleri miktarları dt;  tüketicilerin arz ettikleri 
faktör  miktarlarının sy, firmaların  talep ettikleri miktarları da dj  ile 
gösterelim. pk (k—l....n)  sistemdeki mal ve faktörlerin  fiyatlarını  gös-
tersin ve ölçü birimi ollarak da ra'nci faktör  alınmış olsun. 

Firmalar, teknik koşulları sınırları içinde kârlarını maksimize et-
mek amacını güttüklerinden: 

ifadesi  maksimizie edilecektir. R, firmaların  toplam kârı, T  ise transfor 
masyon fonksiyonudur.1  Tüketiciler ise: 

(6.17) 

m n 
R = E Pfîi  - E Pjd 

(6.18) 

m n (6.19) E pidl  = E p,Sj  + R 
i J 

bütçe sınırı içinde: 

1 Transformasyon  fonksiyonunu  üretim fonksiyonundan  elde etmek mümkündür. Firma-
ların kullandığı faktörler  dj,  ürettikleri mallar da si olduğundan, üretim fonksiyonu  s ; = f(dj) 
şeklinde yazılabilir. 
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U  = U  (d^Sj) (6.20) 

fayda  fonksiyonunu  maksimize edeceklerdir. (6.19)'daki bütçe sınırının 
sol tarafı  tüketim mallarına yapılacak toplam harcamaları, sağ tarafı 
ise faktör  gelirleriyle kârları göstermektedir. (6.20)'deki fayda  fonksi-
yonu ise, yukarıdaki varsayım gereğince sadece tüketim mallarını değil 
üretim faktörlerini  de içermektedir. 

(6.17)-(6.20)'deki sistem genel üretim dengesi modelini tanım-
lamaktadır. Genel denge, hem mal, hem de faktör  piyasalarının eşanlı 
olarak  dengede olmasını gerektirir. Dolayısıyla mal ve faktör  arz-talep 
fonksiyonlarının  ve denge koşulu olarak da arz - talep eşitliklerinin be-
lirlenmesi gerekir. (6.17) ve 618)'deki sistemin çözümü tüketim malları 
arz fonksiyonları  (Sf)  ile üretim faktörleri  talep fonksiyonlarını  (DJ) 
verecektir:: 

P = (pl....pm....l),  yani fiyat  vektörüdür. Tüketim malları arz eğrileri 
üzerindeki noktalar tirmalarm arz fiyatlarını  gösterir ve bu fiyatlar  mal-
ların marjinal maliyetleri ile eşitlenir. Üretim faktörleri  talep denklem-
leri üzerindeki noktalar ise firmaların  faktör  talep fiyatlarını  gösterir ve 
bu fiyatlar  faktörlerin  marjinal katkılarının değerleriyle eşitlenir. 

Aynı şekilde (6.19) ve (6.20) 'deki sistemin çözümü de tüketim mal-
ları talep fonksiyonları  (Dt)  ile üretim faktörleri  arz fonksiyonlarmı  (Sj) 
verir: 

Tüketim malları talep fonksiyonları  üzerindeki noktalar talep fiyatla-
rını göstermekte ve bu noktalarda marjinal fayda-fiyat  dengesi sağlan-
makta, üretim faktörleri  arz fonksiyonları  üzerindeki noktalar ise fak-
tör arz fiyatlarını  göstermekte ve bu noktalarda da arz fiyatları  ile fak-
tör arzının bireye yüklediği marjinal zahmet eşitlenmektedir. 

(6.21)-(6.24)'deki sistemde 2n tane eşanlı denklem vardır. Mal ve 
faktör  piyasalarında arz-talep eşitlikleri denge koşullan olarak yazıldığı 
zaman belirlenmesi gereken re-1 tane fiyat;  m tane tüketim mab denge 
miktarı ve n-m tane de üretim faktörü  denge miktarı vardır. Böylece 

S, = Sj (P) i=l...m 

Dj = Dj(P)  j=m+l...n 

(6.21) 

(6.22) 

D. = Di (P,  R) £=1...m 

Sj = Sj (P,  R) j=m +I...71 

(6.23) 

(6.24) 
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bilinmeyen sayısı n—1 4-m+ra—m = 2n—1 olmaktadır. Ancak burada da 
Walras yasasının geçerli olduğunu saptamak ve 2n tane denklemlerden 
birini kalanlardan türetmek mümkündür. Nitekim (6.18) ve (6.19)-
dan: 

m n m n 
E P& + E pjdj  = E pisi + E pjSj  v (6.25) 
i j i j 

yani, toplam arz-toplam talep eşitliğini türetmek mümkündür. Bu eşit-
liği: 

m n 
Z Pi (dt  - st) = 2 Pj (sj  - dJ)  (6-26) 
I  J 

şeklinde yazarsak bu ifade,  herhangi bir fiyat  setinde,  mal piyasasındaki 
talep (arz) fazlası  toplamının faktör  piyasasındaki arz (talep) fazlası  top-
lamına eşit olduğunu göstermektedir. Kısaca: 

S Pk  (A  ~ sk) = 0 (6.27) 
k 

yani sistemdeki talep fazlası  toplamı sıfırdır.  Böylece 2n tane eşitlik-
ten meydana gelen sistemde fonksiyonel  bağımlılık vardır. Bunlardan 
2re-l tanesi belirlendiği zaman kalan eşitliği de (6.27) yardımıyla be-
lirlemek mümkündür. Sistemde 2n—1 tane bağımsız eşitlik bulunduğun-
dan bunları 2n—1 tane bilinmeyen için çözmek mümkündür. 

Çözümün veya dengenin varlığı ve kararlılığı için gerekli koşullar, 
daha önceki genel değişim modelindekinden farklı  değildir. Ancak 
burada üretim de söz konusu olduğundan, üretim teknolojisinin nite-
likleri denge ve kararlılığı etkileyecektir. Bu açıdan, daha önceki ko-
şullara ilaveten, üretim teknolojisinin konveks olması gerekmektedir; 
yani sabit veya azalan verimler egemen olmalıdır. Bu koşul da ger-
çekleştiği zaman Walras'ın tâtonnement  süreci, yine piyasanın ge-
nel dengeye ulaşmasını sağlayacaktır. Burada da dengeye ulaşma 
süreci içinde piyasada yanlış fiyatlardan  değişim yapılmamaktadır. 
\Valras, tâtonnement  süreci içinde, dengesizlik fiyatlarında  üretim 
faktörlerinin  arz ve taleplerinin belirlenmesi konusunda yeni bir fik-
tif  bilet  mekanizması getirmektedir. Piyasada denge sağlanamadığı 
sürece üretim faktörleri  alış-satışı yapılmamakta, bunun yerine bir 
geçici abm ve satış sözleşmesi niteliğindeki biletler el değiştirmektedir. 
Ancak bu sözleşme, dengesizlik fiyatında  tarafları  bir alış veriş yap-
maya zorlamamaktadır. Faktör değişimi de mal değişimi gibi denge 
fiyatları  belirlendikten sonra yapılmaktadır. Eğer biletler üzerindeki 
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fiyatlar  bu denge fiyatlarına  uyuyorsa biletler geçerlik kazanır ve de-
ğişim yapılır; aksi halde biletlerin bağlayıcılığı yoktur. 

Burada, Edgevvorth'un yeniden  - anlaşma mekanizmasına ben-
zer bir durum ortaya çıkmaktadır. Ancak Edgeworth'da, bu mekaniz-
ma içinde, bireyler birbirleriyle pazarlık  etmekte  ve fiyat-yapıcı  ola-
rak ortaya çıkmaktadırlar. Walras'ın tâtonnement  sürecinde ise bi-
reylerin pazarlık etmesi söz konusu değildir. Mezat sistemi, birey-
lerin karşılıklı olarak pazarlığa girişmesine gerek bırakmadan denge 
fiyatlarını  belirlemekte ve bunun sonucunda mezat tellalı fiyat-yapıcı, 
bireyler ise fiyat-alıcı  olarak ortaya çıkmaktadır. Denge fiyatları, 
denge dışı fiyatlarda  hiç bir alış veriş veriş yapılmadan ortaya çıkmakta, 
dolayısıyla denge durumunun belirlenmesi, piyasadaki alıcı ve satıcı-
ların aktif  bir değişim çabasına girişmelerini gerektirmemektedir. 
Hem tüketim malları hem de üretim faktörleri  ancak genel denge 
fiyatları  belirlendikten sonra alınıp satıldıkları ve faktör  piyasa-
sının tüketim malları piyasalarından daha önce dengeye gelmesi söz 
konusu olmadığı için, sistemin tutarlı bir şekilde işlemesi, üretimin 
zaman almamasını gerektirmektedir; kısaca, denge durumuna ula-
şıldıktan sonra üretim faktörleri  ânında tüketim mallarına dönüş-
türülebilmelidir. Bireylerin fiyat-alıcı  olması ve zaman unsurunun 
elimine edilmesi sonucunda, dinamik dengesizlik sürecinin incelen-
mesinde önemli bir unsur olan bekleyişler ortadan kalkmaktadır. Bütün 
üretim ve tüketim kararları denge fiyatlarında  ahnmakta ve uygu-
lanmakta olduğundan bu kararların dayandığı, talep ve arz koşul-
ları hakkındaki bilgi tam, doğru ve kesindir. Piyasa sistemi görevini 
en iyi şekilde yapmakta; fiyatlar,  bir yandan üretim ve tüketim ka-
rarlarının dayandığı doğru göstergeler olurken diğer yandan da veri 
kaynakların en iyi veya optimal dağılımını sağlamaktadır. Ancak 
bütün bunların, sistemin işleme mekanizması konusunda yapılmış 
varsayımlara dayandığı da unutulmamalıdır. Bu varsayımlar; yani, 
i. yanlış fiyatlarda  değişimin yapılmadığı; ii. (6.27)'deki talep ve 
arz fazlalarının  efektif  olarak hiç bir zaman gerçekleşmediği; iii. piya-
sanın verdiği sinyallerin doğru ve kesin olduğu varsayımları ve bun-
ların altındaki mezat, mezat tellalı ve fiktif  biletler kapitalizmde 
anlamını yitirdiği için bu sonuçların da geçerliğini büyük ölçüde 
kaybetmesi beklenmelidir. Bu, ileride, Keynes yaklaşımı ele alınırken 
açıkça görülecektir. 
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7. MARJİNAL VERİMLİLİK BÖLÜŞÜM TEORİSİ 

Walrasçı genel denge modeli, sermaye birikiminin ve teknolojik 
gelişmenin olmadığı durgun koşullarda, tüketicilerin öznel tercihleriyle 
üretimin teknolojik verilerinden hareketle, mallar arasındaki değişim 
oranlarını saptamaktadır. Bu açıdan, klasik değer teorisinin fiyat 
sorununu farklı  bir yaklaşımla çözümleyen alternatif  bir teori olma nite-
liğindedir. Modelin fiyat  çözümlemesi yanında miktar çözümlemesini 
de vermesi, kaynak dağılımı sorununu da çözmüş olması demektir. 
Bu dağılım, fayda-kâr  maksimizasyonu kıstasları çerçevesinde op-
timal bir dağılımdır. Miktar çözümlemesi veya diğer bir deyimle, 
malların üretilen ve tüketilen miktarlarıyla faktörlerin  kullanılan 
miktarlarının ve kullanım derecelerinin belirlenmesi, makro-bütüncül 
düzeyde, üretim kapasitesinin kullanım derecesi ile işgücünün istih-
dam düzeyinin belirlenmesi demektir. Fiyat, talep ve istihdam sorun-
larının bir arada ve birbirlerine bağlı olarak çözümlenmesi, klasik 
yaklaşıma kıyasla önemli bir yeniliktir. Miktar çözümlemesi klasik 
yaklaşımda fiyat  çözümlemesinden bağımsız olarak talep tarafından 
bu da bölüşüm tarafından  belirlendiği halde burada, fiyattan  bağım-
sız bir miktar çözümlemesinden bahsetmek olanaksızdır. 

Faktör piyasalarında arz-talep dengesinin sağlanmış olması, 
modelin miktar çözümlemesinin, işgücünün tam istihdamını vermesi 
demektir. Tam istihdam, belli bir ücret düzeyinde çalışmak isteyen 
herkesin iş bulabildiği bir durum olarak tanımlandığına göre, işgücü 
arzı ile talebini eşitleyen bir fiyata  (ücrete) ulaşıldığı anda tam istih-
dam da sağlanmış olacaktır ve bu, modelin denge durumunda gerçek-
leşmektedir. Aynı husus diğer üretim faktörleri  için de söz konusudur; 
yaklaşımda, fiyattan  bağımsız bir faktör  arzından bahsetmek mümkün 
olmadığına göre, faktör  arz ve talebini eşitleyen fiyatlar  gerçekleştiği 
zaman faktörlerin  tam kullanımı kendiliğinden sağlanmış olacaktır. 
Dolayısıyla, eğer sistemin denge çözümünün verdiği ücret düzeyinde 
tek bir kişi çalışmakta olsa bile bu, tam istihdam düzeyi olarak tanım-
lanacaktır; zira işçilerin kalan kısmı denge ücretinde işgiiçlerini arz 
etmemektedirler. 
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Fiyat-miktar çözümlemesinin bir arada ortaya çıkması sonucun-
da genel denge modelinde, bireysel ve toplam gelir ve harcamalar 
da belirlenmiş olmaktadır. Modelin analiz birimi birey olduğu için, 
toplam gelirin bireysel dağıhmı söz konusudur. Bunu belirleyen un-
surlar ise, bireylerin ellerindeki faktör  miktarlarıyla bunların piyasada 
elde ettikleri fiyatlardır.  Ancak, yaklaşım, sadece faktör  fiyatlarını 
belirlemekte, faktörlerin  bireyler arasındaki dağılımını etkileyen 
unsurların incelenmesini bir kenara bırakmakta ve bu dağılımı veri 
olarak almaktadır. Dolayısıyla, bölüşüm sorununa bireysel açıdan 
bakıldığında, sorunun önemli bir unsuru, faktör  dağılımı ve mülkiyet 
ilişkileri modelin inceleme konusu dışında kalmakta ve bu nedenle 
bireysel gelir dağılımına yeterli bir çözüm getirilememektedir. 

Model, faktörel  gelir dağılımını belirleyebilmek için toplam ge-
lirin üretim faktörleri  arasındaki dağılımına çözüm getirmek zorun-
dadır. Bu dağılımı belirleyen iki temel unsur ise faktör  fiyatlarıyla 
faktör  miktarlarıdır. Modelin durgun yapısı içinde faktör  miktarlarının 
belirlenmesi söz konusu olmamakta ve bunlar modele veri olarak 
girmektedir. Dolayısıyla faktör  gelirleri açısından da modelin yeterli 
bir çözüm getirdiğini söylemek olanaksızdır. 

Bölüşüm sorununa sınıfsal  açıdan bakıldığında, modeldeki üretim 
faktörlerini  belli bütüncül kategorilerde toplayarak temel faktör  ge-
lirlerini belirlemek ve toplumsal sınıfları,  elde ettikleri temel faktör 
gelirlerine göre tanımlamak mümkün gibi görülmektedir. Ancak, hem 
üretim faktörlerinin  miktarlarının hem de bunların dağılımının mo-
delde veri olarak alınması nedeniyle anlamlı bir sınıfsal  gelir dağılımı 
çözümlemesine ulaşılamayacaktır. Diğer yandan toplumsal sınıfları, 
elde ettikleri temel faktör  gelirlerine göre tanımlayabilmek için önce 
faktörlerin  dağılımının belirlenmiş olması gerekir. Yaklaşımda, bu 
sorunun inceleme konusu dışında tutulması ve hareket noktası olarak 
da sınıfların  değil, birey ve faktörlerin  alınması nedeniyle, temel faktör 
gelirlerine dayanarak, sınıfları  tanımlamak ve sınıfsal  gelirleri belir-
lemek, ancak, yaklaşımın mantığını zorlayarak mümkündür. 

Bölüşüm sorunu, üretim faktörlerinin  fiyatlandırılması  sorunu 
olarak ortaya çıktığı için neoklasik yaklaşımda fiyat  teorisinden bağım-
sız bir bölüşüm teorisinden bahsedilemez. Ayrıca faktör  fiyatlarıyla 
faktörlerin  marjinal katkıları arasındaki eşitliğin, bütün neoklasikler 
tarafından  bölüşüm sorununa getirilmiş bir çözüm olarak önerilmediğini 
de görmekteyiz. Bu açıdan yine Marshall ile Walras ve diğer neoklasik-

_ 
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ler arasında bir ayının yapmak gerekir.1 Hem Marshall'ın kısmî, hem 
de Walras'ın genel denge çözümlemesinde, denge durumunda, faktör 
fiyatları  ile faktörlerin  marjinal katkılarının değerleri eşitlenmekte 
ise de bu eşitlikten iki farklı  önerme türetmek mümkündür. Marshall'la 
diğer neoklasikler arasındaki fark  de bu önermeler arasındaki farkta 
ortaya çıkmaktadır; i. firma  dengesi, faktör  fiyatlarının,  faktörlerin 
marjinal katkılarına eşitlenmesini gerektirir;  ii. faktör  fiyatları,  fak-
törlerin marjinal katkıları tarafından  belirlenir. 

Bu önermelerden ilkinde vurgulanan şey, firma  ve endüstrinin 
faktör  talep fonksiyonlarının  belirlenmesidir ve bu açıdan önerme, 
talep fonksiyonu  üzerindeki noktaların, faktörlerin  farklı  kullanım 
miktarlarındaki marjinal katkılarını gösterdiğini belirtmekte; diğer 
bir deyimle, faktör  talep fiyatlarının  nasıl belirlendiğini saptamak-
tadır. İkinci önerme ise faktörlerin  piyasa fiyatlarının,  faktör  talep 
fiyatları  tarafından  belirlendiğini öne sürmektedir. Neoklasik yak-
laşımda piyasa dengesi bir arz-talep sorunu olduğundan, fiyat-marji-
nal katkı eşitliği, fiyat  belirlenmesi sorunun çöziimündeki unsurlar-
dan sadece bir tanesidir. Faktörlerin marjinal verimlilikleri, kul-
lanılan faktör  miktarlarına ve dolayısıyla faktör  arzına bağlı olduğu 
için, arz koşullarını belirlemeden faktör  fiyatlarını  belirlemek olanak-
sızdır. Kısa dönem faktör  arz fonksiyonu  ise iki unsura bağlıdır; eko-
nomide mevcut faktör  miktarları ve faktör  sahiplerinin tercihleri. Her 
ne kadar piyasa dengesinde piyasa fiyatı  talep fiyatına  eşitse de, Mar-
shall, faktörlerin  mevcut miktarlarını belirleyen unsurları ve dolayısıy-
la kısa dönem faktör  arzının en önemli unsurunu hesaba katmadığı 
için, bu önermeden bir bölüşüm teorisi türetmemeye özen göstermek-
tedir. Kısaca, Marshall'da bu önerme, bölüşümü değil faktör  talebini 
belirlemektedir. 

Bu iki önerme arasındaki temel farkı  saptamak için faktör  arz 
eğrisinin alabileceği üç farklı  biçimi; dikey, pozitif  eğimli ve yatay 
arz eğrilerini inceleyelim ve her üç durumda da talep eğrisinin marjinal 
verimlilik koşullarını gerçekleştirdiğini varsayalım. Bu üç durumda da 
piyasa dengesinde; talep fiyatı,  arz fiyatı,  marjinal katkı ve faktör 
arzının marjinal zahmeti eşitlenmiş olacaktır. Faktör arz eğrisi dikey 
olduğu zaman, arz eğrisi faktörün  kullanım miktarını, talep eğrisi ise 
fiyatını  belirleyeceğinden bu durumda, faktörlerin  marjinal katkı-
larının, faktör  fiyatlarını  belirlediğinden bahsedilebilir. Arz eğrisi 

1 Neoklasik marjinal verimlilik bölüşüm teorisi ilk genel şekliyle Wicksteed'de ortaya 
çıkmışsa da Walras, Clark ve Wicksell'in formülasyonları  da ana hatlarıyla aynıdır. 
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pozitif  eğimli olduğu zaman, faktörlerin  kullanılan miktarlarıyla fiyat-
ları bir arada, arz-talep koşulları tarafından  belirlenecektir. Marx ve 
Ricardo'nun uzun dönem işgücü arz eğrilerinde olduğu gibi asgari 
geçimlik ücretlerde işgücü arzı sınırsız olduğu zaman, arz eğrisi yatay 
olacak ve tek başına işgücünün uzun-dönem denge fiyatını  belirleyebile-
cektir. Bu durumda faktör  talep eğrisinin rolü sadece istihdam düze-
yini belirlemektir. 

Şüphesiz her üç durumda da faktörün  kullanılan miktarı bilindiği 
zaman, piyasa denge  fiyatını  sadece talep koşullarına veya faktör-
lerin marjinal katkılarına bakarak saptamak mümkündür. Ancak 
Marshall'ı ihtiyatlı olmaya sevkeden şey, faktör  arz koşullarından 
bağımsız olarak faktör  miktarlarının ve dolayısıyla faktörlerin  marji-
nal verimliliklerinin saptanamamasıdır. Faktör arz eğrisinin bu üç 
biçimden hangisini alacağı, uzun dönemde faktör  arzını belirleyen 
unsurlara bağlıdır ve bu unsurları incelemeden faktörlerin  marjinal 
verimliliğini saptamak olanağı yoktur. Kısa dönemde faktör  miktar-
larını veri olarak almak ise bölüşüm sorununu çözmek değil, sorunun 
önemli bir kısmını ortadan kaldırmaktır; zira faktör  miktarlarının be-
lirlenmesi, hem kısa dönem faktör  fiyatlarının,  hem de faktör  payla-
rının belirlenmesinin ön koşuludur. 

Faktör arzı ile ilgili sorunlar bir kenara bırakıldığında, neoklasik 
bölüşüm teorisi, faktör  gelirlerini, birbirlerinden ve net outputun 
değerinden bağımsız olarak, bir arada belirleyebilen tek  bölüşüm teorisi 
olma iddiasındadır. Hem Marx hem de Bicardo'nun bölüşüm teori-
lerinde kâr, bir arta-kalan  gelir kategorisi olarak görülmektedir. Ri-
cardo'da işgücü verimliliği toplam outputu; marjinal toprakla marjinal-
üstü topraklar arasındaki verimlilik farkları  rantı belirlemekte; üc-
retler uzun dönem asgari geçim düzeyinde iken, toplam outputla üc-
ret ve rantın toplamı arasındaki fark  kârı vermektedir. Aynı şekilde 
Marx'ta işgücü verimliliği toplam outputun değerini belirlemekte; 
ücretler işgücünün değerine eşit bir düzeyde olduğu için, toplam net 
outputun değeri ile işgücünün değeri arasındaki fark  artık değer ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Kısaca, her iki teoride de gelir unsurlarından 
biri, toplam outputla diğer gelir unsurlarının toplamı arasındaki fark 
şeklinde belirlenmektedir. Oysa neoklasik teoride bölüşüm veya fak-
tör fiyatları,  üretimin teknik koşullarından eşanlı olarak türetilmekte, 
hiçbir faktör  geliri, toplam outputun değerine bağlı olarak belirlen-
memektedir. 
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Bu durumda, faktör  fiyatlandırmasının  bir bölüşüm mekanizması 
sağlayabilmesi için, faktör  gelirlerinin toplamının, toplam hasılanın 
değerine eşit olduğunun gösterilmesi gerekir. Bu sorun, gelir kate-
gorilerinden birini, toplam outputun değerine bağlı olarak belirleyen 
bölüşüm teorilerinde ortaya çıkmamaktadır. Marjinal verimlilik bö-
lüşüm teorisinde faktör  gelirlerinden her biri, bölüşümü söz konusu 
olan bütünden bağımsız olduğu için, toplam gelir ödemelerinin toplam 
hasılaya eşit olması, teorinin geçerliği için gerekli bir koşuldur ve 
bunun doğruluğunun saptanması gerekmektedir. Bu eşitlik sağlana-
madığı takdirde, faktör  gelirlerinin faktörlerin  marjinal katkıları ta-
rafından  belirlenmesi olanaksızdır; bu durumda bazı faktörler  marjinal 
katkılarından daha fazla  veya daha az gelir elde edeceğinden marjinal 
verimliliğin faktör  gelirlerini belirlemesi söz konusu olamayacaktır. 
Kısaca, neoklasik bölüşüm teorisinin geçerliği için faktör  gelirlerinin 
marjinal katkılar tarafından  belirlendiğinin gösterilmesi yetmemekte, 
buna ilaveten, bu mekanizmanın toplam gelir-toplam hasıla eşitliğini 
sağladığının da gösterilmesi gerekmektedir. 

Üretim fonksiyonu  doğrusal (birinci dereceden) homojen olduğu 
zaman, faktörlerin  marjinal katkılarına eşit bir fiyat  elde etmeleri 
halinde, toplam faktör  gelirlerinin toplam hasılaya eşitlenmesi, bu tip 
fonksiyonların  bir özelliği olan Euler  Teoremi1  dolayısıyla gerçek-
leşmektedir. Fonksiyonun birinci dereceden homojen olması, öl-
çeğe göre verimin sabit olması demektir; bütün üretim faktörleri 
belli bir oranda değiştiği zaman toplam hasıla da aynı oranda de-
ğişecektir. Bunu incelemek için X1 . . .Xm ' in farklı  üretim faktörleri 
miktarlarını, Ç'nun da nihaî outputu gösterdiğini varsayalım. Bu du-
rumda üretim fonksiyonu: 

Q =f  (Xl  ... XJ  (7.1) 

olacaktır. Fonksiyonun gerekli konvekslik özelliğine sahip olması, 
yani azalan marjinal verimlilik göstermesi: 

8 9 (7.2) 8Xt  '  '  dXf 

koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır. Bu koşullar gerçekleşirse, fak-
törlerden birinin miktarı, diğerleri sabitken artırıldığı zaman; output 
azalan bir oranda artacaktır. 

1 Bu teoreme göre, eğer bir fonksiyon  doğrusal (birinci dereceden) homojen ise, fonk-
siyonun değeri, fonksiyondaki  bağımsız değişkenlerin, fonksiyonun  bu değişkenlere göre kısmî 
türevleriyle çarpımlarının toplamına eşittir. 
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Üretim faktörlerindeki  değişmelerin nihaî outputta yaratacağı değiş-
meler, faktörlerin  marjinal katkılarıyla bunlardaki değişmeye bağlıdır: 

dQ  = - g — dX  + ... + -M-  dXm  (7.3) 

Eğer ölçeğe göre sabit verim varsa, faktörlerin  değişme oranları ile 
outputun değişme oranı eşitlenecek, yani: 

dQIQ  = dXJXi  ve dXl  = Xt(dQ/Q)  (7.4) 
olacaktır. Bunu (7.3)'de </X, ... dXm  için yerine koyarsak: 

* X l +  .... + J £ - X m  (7.5) 8Xl
 1 1 1 

yani, ölçeğe göre verimin sabit olması halinde, faktör  gelirleri toplamı, 
üretilen toplam hasılaya eşit olacak ve bütün gelir faktörler  arasında 
dağıtılacaktır. 

Böylece neoklasik bölüşüm teorisi, Ricardo'nun marjinal verimlilik 
ilkesinin genelleştirilmiş bir uygulaması görünümünü kazanmaktadır. 
Ricardo, bıı ilkeyi uygulayarak, sabit bir faktör  olan toprak üzerinden 
elde edilen rantın, teknolojik olarak belirlenen bir gelir kategorisi olduğu-
nu göstermektedir. Ancak, Ricardo'nun bölüşüm teorisinin, neoklasik 
teoriyle bağdaşabilmesi için en azından iki temel sorunun çözülmesi ge-
rekmektedir. Bir kere Ricardo'da işgücünün marjinal verimliliği ücrete 
değil, ücret -j- kârlara eşittir. Bu sorunun, toprakta işgücü ile birlikte 
sermaye de kullanıldığı ve toprağın kullanım derecesi ne olursa olsun, 
işgücü-sermaye oranı sabit kaldığı zaman ortadan kalkacağı öne 
sürülmektedir. Bu koşullarda, işgücünün ve sermayenin marjinal ve-
rimliliklerini tek tek belirlemek olanaksızdır. Eğer bu oran sabitse, 
bu iki faktör  arasında bir ikame söz konusu olamayacak; faktörlerden 
birini sabit tutarak diğerini artırmak olanağı ortadan kalkacak; bu 
iki faktör  birlikte ve aynı oranda değişecektir. Bu durumda Ricardo'-
nun marjinal verimlilik eğrisi, işgücünün değil, belli ve sabit işgücü-
sermaye bileşimlerinin  marjinal verimlilik eğrisi olarak yorumlan-
maktadır. Toprak sabit tutulduğu zaman, işgücü-sermaye bileşi-
minin miktarının artması, birim toprak başına daha çok bu bileşik-
faktörden  kullanılması anlamına gelecek ve dolayısıyla marjinal ve-
rimlilikteki değişmeler bu bileşik-faktörün  marjinal verimliliğindeki 
değişmeleri gösterecektir. 

ı 
Ortaya çıkan ikinci sorun, Ricardo'daki rantın, toprağın marjinal 

verimliliği olarak yorumlanıp yorumlanamayacağıdır. Bunun için 
gereken şey, toprağın marjinal verimliliğininin belirlenmesidir. Bunun 
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için önerilen yöntem ise, işgücünün marjinal verimliliğinin saptanma-
sında izlenen yoldur. Kısaca, işgücünün veya bileşik-faktörün  marjinal 
verimliliğinin azalmasına yol açan şey, üçüncü üretim faktörünün, 
toprağın sabit tutulmasıdır. Eğer toprak farklı  kullanım alanlarına 
sahipse, değişen bir faktör  niteliğini kazanacak ve toprak arzı, bu fak-
töre ödenen fiyata  bağlı olarak değişecektir. Bu durumda, bileşik-
faktörü  sabit tutarak toprak miktarındaki artışların üretimde sağladığı 
değişmeyi, toprağın marjinal verimliliği olarak tanımlamak müm-
kün olacaktır; kısaca, yatay eksende bileşik-faktörün  değil de toprağın 
yer alması mümkündür ve bunun gerekli koşulu, toprağın alternatif 
kullanım biçimlerinin mevcut olmasıdır. 

Bu iki sorun çözüldükten sonra, Ricardo'nun rantının, toprağın 
marjinal verimliliğine eşit olduğu gösterilmektedir. Ricardo'da ise rant, 
toprağın marjinal veritnliliği şeklinde tanımlanmamakta, işgücünün 
(veya bileşik-faktörün)  marjinal verimliliğiyle ortalama verimliliği 
arasındaki bir fark  olarak ortaya çıkmakta ve bu yorum çerçevesinde, 
arta-kalan  bir gelir kategorisi niteliğine bürünmektedir. Dolayısıy-
la, bu iki yaklaşımın bağdaştırılması, Ricardo'da toplam hasıla ile 
bileşik-faktörün  marjinal verimliliği arasındaki fark  olarak ortaya 
çıkan rantın, toprağın marjinal verimliliğine eşit olduğunun gösteril-
mesini gerektirir. Bu ise, C=f  (L,N)  şeklinde belirlenen ve toplam out-
putun, C 'nin, bileşik-faktör,  L, ile toprağın, İV'nin bir fonksiyonu  ol-
duğunu gösteren doğrusal - homojen bir üretim fonksiyonunda  kolay-
lıkla gösterilebilir. 

Bu iki yaklaşımın bağdaştırılması, neoklasik teorinin toprağı da 
diğer üretim faktörleri  gibi, kısa dönemdeki miktarı veri, fakat  piyasa 
arzı değişken bir faktör  olarak alması sonucunda mümkün olmaktadır. 
Bununla beraber, neoklasik yaklaşımın bu mantığı Ricardo ile çelişme 
halindedir. Ricardo'da bölüşümün belirlenmesinde önemli unsur fak-
törlerin uzun dönemdeki arzlarının gösterdiği eğilimdir. Nitekim Ricardo 
ücreti tamamen bu faktörün  uzun dönem arz eğrisini belirleyen koşullar-
dan türetmekte, işgücünün marjinal verimliliği işin içine girmemektedir. 
Diğer yandan toprağın uzun dönem arzının artırılamaması, buna kar-
şılık sermaye birikiminin, istihdam ve sermaye stokunun artışına olanak 
vermesi, Ricardo'nun bölüşüm teorisinin temelini meydana getirmek-
tedir. Bu nedenle sorunu, uzun dönem faktör  arzlarını belirleyen un-
surlardan ve bunların etkilerinden soyutlayıp kısa dönemde faktörlerin 
değişebilirliğini sağlayacak bir varsayım getirerek, neoklasik marjinal 
verimlilik bölüşüm teorisi ile bağdaşabilecek bir biçimde sokmak, 

ı 
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Ricardo yaklaşımının mantığının gerek.'iz bir zorlamasıdır. Bu varsa-
yımlar bile sınıfsal  gelirlerden ücret ve kârları, işgücünün ve sermayenin 
marjinal katkılarıyla açıklamakta yetersiz olmaktadır. Dolayısıyla 
ortaya çıkan model, Ricardo'nun marjinallik ilkesinin olsa olsa Ricar-
do'cu olmayan bir biçimdeki uygulamasıdır: bu nedenle bu iki yaklaşı-
mın teorik  olarak değil, olsa olsa, bazı ad  hoc varsayımlar altında, 
ancak formel  olarak  bağdaşabileceğini söylemek mümkündür. 

Neoklasik yaklaşımda firma  veya girişimci, üretim faktörlerini 
kiralayarak bunlara, marjinal katkılarına eşit bir gelir ödemektedir. 
Toprak sahipleri için bu gelir rant, işçiler için ise ücrettir. Yaklaşımda, 
üretim araçlarına sahip kişilerle bu araçları kiralayarak üretim çabasını 
yürüten girişimciler arasında bir ayırım yapılmaktadır. Girişimciler 
sermayeyi kiralayarak bunun karşılığında bir faktör  geliri ödemekte-
dirler. Bu gelir faizdir.  Ancak faiz,  sermayenin faktör  fiyatı  değildir. 
Bir üretim aracının nihaî output cinsinden fiyatı  p, bu aracın kiralan-
ması karşılığında elde edilen faiz  oranı i ise, sermayenin faktör  fiyatı  ip 
olacaktır. Eğer üretim aracı ile output aynı mal (örneğin buğday) 
ise, p = 1 olacak ve faiz  oranı sermayenin faktör  fiyatını  gösterecektir. 
Kâr,  girişimcinin satış hasılası ile faktörlere  yaptığı gelir ödemeleri 
arasındaki farktır.  Görüldüğü gibi faiz  ve kâr, neoklasik yaklaşımda 
farklı  gelir kategorileri olarak tanımlanmakta ve farklı  kişilerce elde 
edilmektedir.1 Girişimcilerle üretim aracı sahiplerinin oluşturduğu 
kapitalist sınıfın  gelirini kâr olarak nitelendirmek daha anlamlı olacağı 
için, burada; neoklasik yaklaşımda kâr olarak nitelendirilen gelir 
girişimci kârı;  kapitalist sınıfın  elde ettiği toplam gelir, yani girişimci 
kârı ile faiz  toplamı da kâr  olarak adlandırılacaktır. 

Ölçeğe göre verimin sabit olduğu koşullarda toplam faktör  gelir-
leri, rant, faiz  ve ücret toplamı hasılaya eşit olduğundan girişimci kârı 
sıfırdır.  Ancak bu, girişimcinin bir üretim faktörü  olmadığı, yani arz 
fiyatının  sıfır  olduğu varsayımına dayanır. Eğer girişimcinin arz fiyatı 
pozitifse  ve girişimci de üretim faktörleri  arasında yer alıyorsa, girişimci 
kârının, bu faktörün  marjinal katkısına eşit olduğunun gösterilmesi 
gerekir. Bu takdirde girişimcinin normal kârını (arz fiyatını),  bu fak-
törün marjinal verimliliği ile belirlemek mümkün olacaktır. 

Dolayısıyla, eğer girişimci kârı pozitifse  ve ölçeğe göre verim sabitse, 
girişimcinin de, bir üretim faktörü  olarak, üretim fonksiyonunda  yer 

1 Eğer girişimci üretim aracının sahibi ise, satış hasılası ile ücret ve rant ödemeleri top-
lamı arasındaki fark  faiz  + kâr olmaktadır. Bu durumda faiz  sermayenin, kâr ise girişimci 
çabasının bir karşılığı niteliğinde görülmekte, kısaca bu gelirler farklı  fonksiyonlardan  doğmak-
tadır. 
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alması gerekir. Aksine, ölçeğe göre verimin sabit olduğu koşullarda 
girişimci kârı sıfırsa,  girişimcinin bir üretim faktörü  olarak göz önüne 
alınmasına olanak yoktur. Kısaca, ölçeğe göre sabit verim varsayımı, 
girişimci kârının sıfır  veya pozitif  olması ile bağdaşmakta, ancak gi-
rişimcinin rolünün buna uygun bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. 
Girişimcinin bir üretim faktörü  olarak göz önüne akndığı koşullarda, 
toplumsal  sınıfların,  üretime katkıları  ölçüsünde  bir gelir  elde  ettikleri 
önermesinin geçerli olabilmesi için, ölçeğe göre verimin sabit olduğu-
nun gösterilmesi gerekmektedir. 

Eğer ölçeğe göre verim sabit değilse, girişimci bir üretim faktörü 
olarak tanımlansın veya tanımlanmasın, girişimci kârı ile girişimcinin 
marjinal katkısı arasında bir ilişki kurmak olanaksızdır: girişimci 
dışındaki bütün üretim faktörlerine,  bunların marjinal katkılarına eşit 
bir fiyat  ödendiği zaman, girişimcinin elde edeceği gelir, marjinal kat-
kısından farklı  olacak, yani normal girişimci kârını aşacak veya onun 
altında kalacaktır. Böyle bir durumda girişimci kârı, arta-kalan bir 
gelir kategorisi niteliğine bürünecektir. Bu nedenle ölçeğe göre verimin 
sabit olduğu varsayımı, toplam basılanın, temel gelir kategorileri ara-
sında, marjinal verimlilik kıstasına göre dağıtılabilmesinin gerekli bir 
koşuludur. 

Üretim fonksiyonunun  birinci dereceden homojen olması, fizik-
sel olarak, bütün faktör  bileşimlerinde, ölçek ile output arasında 
doğrusal bir ilişki ortaya çıkarmaktadır. Faktör bileşimi ne olursa 
olsun, bütün üretim faktörlerinin  miktarları belli bir oranda arttığı 
(azaldığı) zaman output da aynı oranda artacaktır (azalacaktır). 
Bu, faktör  verimliliğinin, yani ortalama outputun ölçekten bağım-
sız; küçük ve büyük ölçekli işletmelerin eşit derecede kârlı olması 
demektir. Bu anlamda sabit verim varsayımı Wicksteed'de evrensel 
geçerliğe sahip bir varsayım olarak ortaya atılmaktadır. Ancak bu 
varsayım, değer cinsinden verimin ölçeğe göre sabit olmasını sağlamaya 
yeterli değildir. Üretim faktörlerine  yapılan harcamalar  belli bir oran-
da artırıldığı zaman, outputun değerinin  de aynı oranda artması için, 
ölçeğe göre sabit verim yanında; firmanın  faktör  talebinin faktör 
fiyatlarını,  mal arzının da mal fiyatını  etkilememesi, kısaca tam reka-
betin egemen olması gerekir. Böylece, tam rekabet koşulları altında 
ölçeğe göre sabit verim, firmanın  ortalama maliyet  eğrisinin yatay 
olmasını sağlayacaktır. 

Ancak bu durumda ortaya önemli bir sorun çıkmaktadır; eğer 
firmanın  uzun dönem maliyet eğrisi yatay ise, optimal firma  büyük-
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lüğünü saptamak olanaksızdır. Bu nedenle, ölçeğe göre fiziksel  verimin 
sabit olması, tam rekabet koşulları altında, bütün firma  büyüklükle-
rinde marjinal verimlilik bölüşüm teorisinin geçerli olmasını sağla-
makta; ancak, optimal firma  büyüklüğünün belirlenmesini olanaksız 
kıldığı için, endüstrideki firma  sayısının çok küçük ve çok büyük 
olduğu durumlarla bağdaşabilmektedir. Bu da tam rekabetin kararlı 
olup olmayacağı, yani rekabetin devam edip etmeyeceği sorusunu do-
ğurmaktadır. Walras ve Wicksell, ölçeğe sabit verimin evrenselliği 
varsayımının rijitliğine ve smırlayıcılığına dikkati çekerek Wicksteed'i 
eleştirmekte, bunu farklı  biçimde yorumlayarak hem marjinal verimlilik 
bölüşüm teorisinin geçerliğini sağlamakta, hem de optimum firma  bü-
yüklüğü sorununu çözmektedirler. 

Wicksell bunu, rekabetin, girişimcinin arz fiyatını  sıfıra  indirdiği ve 
dolayısıyla uzun dönem normal girişimci kârının sıfır  olduğu durumda 
incelemektedir. Firmanın ortalama maliyet eğrisi, Wicksteed'dekinin 
aksine, tam rekabet koşullarında U şeklindedir; firmanın  büyüklüğü 
arttıkça önce azalan daha sonra ise artan maliyetler egemen olmakta-
dır. Firma dengesi uzun dönemde marjinal maliyet, ortalama maliyet 
ve makn piyasa fiyatının  eşitlendiği yani, marjinal maliyetin ortalama 
maliyeti kestiği ve ortalama maliyetin minimum olduğu noktada ger-
çekleşmektedir. Bu noktanın sağ tarafında  azalan, sol tarafında  ise 
artan verim egemendir. Ne artan verim ne de azalan verim, tam 
rekabet dengesiyle  bağdaşmamaktadır. Eğer firma  artan verimin 
egemen olduğu bölgede üretim yapıyorsa burada, ortalama maliyet 
marjinal maliyeti ve dolayısıyla inalın fiyatını  (ortalama hasılayı) 
aşacak ve firma  zarar edecektir. Aynı şekilde firma  azalan verimin 
egemen olduğu bölgede üretim yapıyorsa, ortalama maliyet marjinal 
maliyeti ve fiyatı  aşacak, firma  normal üstü kâr  elde edecek; bu, 
yeni firmaların  piyasaya girerek fiyatı  düşik-melerine ve firma  büyük-
lüğünün ortalama maliyetinin minimum olduğu noktaya inmesine yol 
açacaktır. 

Böylece firma  dengesi iki koşulun gerçekleştiği, yani ortalama mali-
yetin fiyata  eşit olduğu ve faktörlerin  marjinal katkılarıyla fiyatlarının 
eşitlendiği noktada gerçekleşecektir. Malın fiyatını  p ile gösterirsek 
bu: 

m 

P = £ PtXJQ (7.7) 
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eşitliklerinin sağlanmış olması demektir. Böyle bir denge durumunda 
ise, toplam faktör  gelirleri toplam hasılanın değerine eşit ve normal 
girişimci kârı da sıfır  olacaktır. Firma dengesinin gerektirdiği bu koşul-
lar gerçekleştiği zaman, (7.6) ve (7.7)'den: 

8Q 
ı BXl 

yani, faktörlerin  katkılarının toplamı outputa eşit olmaktadır. 

Dolayısıyla, üretim fonksiyonu  artan, sabit ve azalan verim gös-
terdiği halde, uzun dönem firma  dengesinin, tam rekabet koşulları al-
tında, ortalama maliyet eğrisinin minimum olduğu noktada oluşması, 
optimal firma  büyüklüğünün belirlenmesini ve marjinal verimlilik 
bölüşüm teorisinin geçerli olmasını sağlamaktadır. Ortalama mali-
yetin minimum olduğu noktada Wicksell'in deyimiyle, bir an için 
ölçeğe göre sabit verim ortaya çıkmakta, ölçek daha büyük olduğu 
zaman verim giderek azalmaktadır. Uzun dönem ortalama maliyet eğ-
risinin minimum olduğu noktada optimal firma  büyüklüğü saptandığı 
için bu noktanın ötesine geçilmesi, ölçeğin değişmesi ve ölçeğe göre 
verimin sabit veya değişken olması artık söz konusu değildir. 

Böylece Wicksell, uzun dönem maliyet eğrisi U şeklinde olduğu 
zaman, tam rekabetin, marjinal verimlilik bölüşüm teorisinin geçerli 
olması için yeterli olduğunu göstermiş olmaktadır. Walras daha da 
ileri giderek, tam rekabet ve neoklasik firma  davranışı varsayımları 
altında, marjinal verimlilik bölüşüm teorisinin geçerliğinin, üretim 
fonksiyonun  biçimine bağlı olmadığını ileri sürmüştür. Ancak, üretim 
fonksiyonu  ölçeğe göre sabit verim göstermediği veya uzun dönem ma-
liyet eğrisi U şeklinde olmadığı zaman, bu teorinin geçerli olmasına 
olanak yoktur.1 

U şeklindeki uzun dönem maliyet eğrisi neoklasik firma  ve bölü-
şüm teorisi için tam rekabet kadar önemli hale gelmektedir. Eğer üretim 
fonksiyonu  sürekli olarak artan verim gösteriyorsa, tam rekabetin 
devam etmesi olanaksızdır. Ortaya çıkacak aksak rekabet koşulları 

1 Marjinal verimlilik bölüşüm teorisinin üretim  fonksiyonu  çerçevesi içindeki formülas-
yonunu Wicksteed, Clark ve Edgeworth'da bulmak mümkündür. Marshall ve Walras'da bu 
formülasyon  mevcut değildir. Wicksell ise üretim fonksiyonunu,  sermaye dışındaki üretim 
faktörlerinin  (toprak ve işgücünün) kullanılması haliyle sınırlı olarak kullanmıştır. 
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altında ise, bütün üretim faktörleri  marjinal katkılarına eşit bir gelir 
elde etseler bile girişimcinin kârı, marjinal katkısını ve normal kârı 
aşacaktır. Marjinal verimlilik bölüşüm teorisinin ise hiç bir geliri, 
arta-kalan bir gelir kategorisi olarak tanımlayamayacağı ve dolayısıyla, 
aksak rekabet koşullarında geçerliğini yitireceği açıktır. 

Burada ortaya çıkan biçimiyle, neoklasik teoride girişimci kârının 
uzun-dönem denge durumundaki varlığı konusunda faklı  görüşler bulun-
maktadır. Marshallcı yaklaşımda normal kâr, uzun dönem dengesinde po-
zitif  olup girişimcinin karar alma ve risk yüklenmesi şeklinde ortaya çı-
kan katkısının bir karşılığıdır. Ancak, girişimcinin marjinal katkısını 
firma  düzeyinde belirlemek olanaksızdır. Firma düzeyinde, girişimci 
dışındaki bütün diğer faktörleri  sabit tutarak girişimci çabasını artırıp 
outputun ne kadar artacağı sorusunu araştırmak, firmanın  en iyi 
faktör  ve üretim organizasyonunu seçtiği varsayımıyla çatışır. Bu ne-
denle belirlenebilecek tek şey girişimcinin endüstriye katkısıdır. Bunu, 
endüstrinin kullandığı toplam üretim faktörlerini  sabit tutarak, firma 
sayısmda bir birim azalmanın, endüstrinin toplam outputunda yarata-
cağı değişme olarak tanımlamak mümkündür; bu da, bir firmanın 
üretim faktörlerinin  diğer firmalar  arasında dağıtılması halinde, en-
düstrinin toplam outputunda meydana gelecek değişmedir.1 Normal 
kâr ancak bu halde girişimcinin marjinal katkısıyla açıklanabilir ve 
girişimci, firmanın  değil, endüstrinin uzun dönem maliyet eğrisinin 
belirlenmesinde bir faktör  olarak yer alabilir. 

Buna karşılık Wicksell'de olduğu gibi normal kârın sıfır  olması, 
hem firma  hem de endüstri düzeyinde girişimcinin karar alma ve risk 
yüklenme fonksiyonlarını  yitirmesi anlamına gelir. Bu fonksiyonlardan 
ilki, diğer üretim faktörleri  tarafından  yüklenilebilir. Risk yüklenme 
fonksiyonunun  ortadan kalkması ise ancak durgun  durum koşul-
larında mümkündür. Üretim teknolojisi, faktör  arzları ve zevk ve ter-
cihler veri olduğu ve zaman içinde değişmediği için, gelecekle ilgili bek-
leyişler, bugün ortaya çıkan durumdan farklı  değildir. Eğer gelecek 
bugünden farklı  değilse, risk ve belirsizlik unsurları da ortadan kalka-
caktır. Nitekim, bu koşullarda girişimci kârının mevcut olamayacağını 
hemen hemen bütün neoklasiklerde bulmak mümkündür. Bu nedenle 

1 Ancak çelişki, bir anlamda burada da ortaya çıkmaktadır; denge durumunda diğer 
firmaların  faktör  bileşimleri ve ölçekleri optimal olduğu için, endüstrideki bir firmanın  üretim 
araçlarının diğerleri arasında dağıtılması, bu optimaliteyi bozacaktır. Dolayısıyla diğer firma-
ların bu faktörleri  kullanmaları, optimal bileşimi ve ölçeği seçmemiş olmaları demektir. 
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Wicksell'in yaklaşımı, Walras'm genel denge modelinin durgun koşul-
larıyla tam bir uyum içindedir.1 

Kısaca özetlemek gerekirse, marjinal verimlilik bölüşüm teorisi, 
kurumsal,  davranışsal  ve teknolojik  bazı varsayımlara dayanmak-
tadır. Kurumsal varsayımlardan en önemlisi şüphesiz piyasanın 
yapısı ile ilgili olan tam rekabet varsayımıdır. Bu varsayım burada, 
hem mal hem de faktör  piyasalarıyla ilişkin olarak yapılmakta ve 
firma  için, faktör  arz eğrilerinin ve mal talep eğrisinin yatay olarak 
verilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdaki arz ve talep eğri-
leri ile ilgili koşulların gerçekleşmesi, şüphesiz bir ölçüde piyasaya 
giriş ve çıkışın serbest ve piyasadaki firmaların  sayısının çok olmasını 
gerektirir. 

Davranışsal varsayımlar içinde en önemlisi, firmanın  kâr maksi-
mizasyonunu hedef  aldığı varsayımıdır. Bu varsayım, bir anlamda, tam 
rekabet varsayımı ile birlikte gider: aksak rekabette firmanın,  kâr 
maksimizasyonu kadar, piyasa içindeki yerini genişletmeyi de amaç-
laması mümkündür. Böyle bir durumda firmanın  üretim, faktör  kul-
lanımı .ve kapasite seçimi ile ilgili davranışları tamamen farklı  ola-
caktır. 

Teknolojik varsayımlar ise üretim tekniğinin özellikleri, yani 
output ve inputlar arasındaki ilişkiler ve üretim faktörlerinin  nitelik-
leri ile ilgilidir. Bunlar arasında en önemlileri: i. üretim faktörleri  ara-
sında sürekli ikame olanağı; ii. azalan marjinal verim; iii. ölçeğe göre 
sabit verim veya U şeklinde maliyet eğrisi; iv. üretim faktörlerinin 
bölünebilir ve homojen olmasıdır. 

Üretim faktörleri  arasında sürekli olarak ikame yapılabilmesi ve 
sürekli olarak farklı  faktör  bileşimlerinin kullanılabilmesi, faktörlerin 
marjinal verimliliklerinin belirlenmesi için gerekli bir koşuldur.2 Bu 
da faktörlerin  tam olarak bölünebilir ve homojen olmalarını gerektirir. 
Bölünebilirlik, faktör  miktarlarının marjda artmasına olanak verir; 
homojenlik ise, faktör  miktarları değişirken faktörlerin  niteliklerinin 
sabit kalmasının gerekli bir koşuludur. Aynı şekilde sürekli ve tam bö-

1 Özellikle Marshall sonrasında girişimci kârının, dinamik koşullarda ortaya çıkan belir-
sizlik ve bu belirsizlikten doğan riskle açıklandığını görüyoruz. Knight buradan hareketle, giri-
şimci kârını, girişimcinin katkısıyla değil, değişen koşullar altında risk almasıyla açıklamaktadır. 

2 Burada Walras'ın sabit üretim katsayılarından hareket ederek genel dengeyi ve mar-
jinal verimlilik bölüşüm teorisini formüle  ettiğine işaret edelim. Bu durumda faktörlerin  mar-
jinal verimliliklerinin belirlenebilmesi için, farklı  firmaların  farklı  faktör  bileşimleri (farklı 
üretim katsayıları) seçmiş olmaları gerekir. Nitekim Walras bu varsayımı yapmaktadır. 
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lünebilirlik, ölçeğin de sürekli olarak artırılmasına olanak verir. Azalan 
marjinal verim veya azalan ikame oranı varsayımı, tam rekabet den-
gesinin belirlenebilmesi ve kâr maksimizasyonunuıı sınırlanabilmesi-
niıı bir koşuludur. Ölçeğin, faktör  fiyat  ve miktarlarının, optimal 
firma  büyüklüğünün değişmediği durgun  koşullarda, uzun dönem 
maliyet eğrisinin U şeklinde olması, denge durumunda faktör  fiyatları 
ile marjinal katkı eşitliklerinin sağlanmasına ve marjinal verimlilik 
bölüşüm teorisinin geçerlik kazanmasına yol açabilir. Ancak, sermaye 
birikiminin ve teknolojik gelişmenin mevcut olduğu, faktör  arzlarının 
değiştiği bir ekonomide, sınıfsal  gelir paylarının marjinal verimlilik 
bölüşüm teorisi ile açıklanabilmesi için üretim fonksiyonunun  ölçeğe 
göre sabit verimli olması gereklidir.  Buna rağmen, ileride görüleceği 
gibi, bu koşul ve yukarıdaki varsayımlar, neoklasik teorinin geçerli 
olması için yeterli  değildir. 

' Son olarak sermayenin marjinal verimliliği ile kâr arasındaki iliş-
kiye değinelim. Kâr (veya faiz),  sermayenin marjinal verimliliğine 
eşit olsa bile bu olgu, kârın kapitalistlere gitmesinin nedenini açıklama-
maktadır. Söz konusu olan şey sadece faktör  fiyatları  değil sınıfsal 
gelir paylarıdır ve mülkiyet ilişkileri işin içine girmeksizin bu payların 
belirlenmesi olanaksızdır. Neoklasik sermaye teorisi incelenirken görü-
leceği gibi, sermaye üzerinden elde edilen gelir, mülkiyet ilişkilerinden 
soyutlanarak, kapitalistin fedakârlığının  bir karşıbğı olarak açıklan-
maktadır. , 
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8. SERMAYE TEORİSİ 

8.1. GİRİŞ 

Buraya kadar, üç temel üretim-faktörü  kategorisi olan işgücü, 
toprak ve sermayenin, veri miktarlarının farklı  malların üretiminde 
kullanılması ve bunlarm üretime katkısı sorunları ele alınmıştır. Yakla-
şımda iki ana üretim faktörünün,  işgücü ve toprağın hem kısa hem de 
uzun dönemdeki miktarları veri olarak alınmakta, bunların nasıl belir-
lendiği sorunu araştırılmamaktadır.1 Ancak sermaye, içerdiği fiziksel 
üretim araçlarıyla, diğer iki üretim faktöründen  önemli bir farklılık  gös-
teirir. Kısaca bu, yeniden üretimi söz konusu olan, yani üretilmiş bir 
üretim faktörüdür.  Sermaye teorisi, bu faktörlerin  veya üretim araçları-
nın üretim koşullarının incelenmesi, bunların miktarlarıyla  üretim fiyat-
larının  ve bunların üretim ve kullanımından sağlanacak getirinin  saptan-
masına yönelmiştir. Bu açıdan sorun bir yönüyle de dinamik bir serma-
ye birikimi ve büyüme sorunudur. Ancak, Jevons'da başlayan ve Avus-
turya sermaye teorisinde, Böhm-Bawerk'de gelişerek Wicksell'de son 
şeklini alan yaklaşımda, sorunun bu yönü ele alınmamakta ve sermaye 
teorisi, durgun koşullar altında, üretim araçlarının üretim ve kulla-
nımına İlişkin sorunları vurgulamaktadır. 

Yaklaşımı niteleyen iki temel unsurdan biri, sermayenin iki boyutlu 
bir bütüncül değişken olarak ele alınmasıdır. Bu boyutlardan biri, 
üretim araçlarının üretimi için gerekli işgücü miktarları, diğer ise iş-
gücünün kullanıldığı dönemin uzunluğu veya zamandır. Bunun sonu-
cunda sermayenin bütüncül olarak ifadesinde  ölçü birimi, bu iki boyuta 
dayanılarak hesaplanan ücret maliyetidir. 

ikinci temel unsur ise sermaye birikiminin veya tasarruf  arzının 
alternatif  maliyeti olarak, vazgeçilen tüketim miktarının alınmasıdır. 
Bireylerin öznel zamanlararası tercihleri, bugünkü ve gelecekteki tü-
ketime verdikleri göreli önem, burada işin içine girmekte ve sermaye 
arzını belirleyen temel unsur olmaktadır. Yaklaşımın bu niteliğinden 
dolayı, üretim araçlarının verimliliği, maliyeti gibi sorunlar, sadece bu 

1 Bununla beraber özellikle Marshall'ın, Ricardo'nun uzun dönem işgücü arzı teorisini 
reddetmediğini de belirtmek gerekir. 
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malların üretim koşullarına değil, aynı zamanda tüketim mallarının 
da üretim koşullarına bağlı olmaktadır. 

Bu çerçeve içinde neoklasik sermaye teorisi, birbirine bağlı üç 
sorundan meydana gelmektedir. Bunlardan ilki, üretim araçlarının 
üretim süreçlerinin belirlenmesi ve bunların bütüncül bir sermaye kav-
ramına dönüştürülmesi sorunudur. Sermaye kavramının dayandığı her 
iki boyut da burada işin içine girmekte ve fiziksel  üretim araçlarının 
ölçülmesinde bir kıstas sağlamaktadır. İkinci sorun, üretim araçları 
veya bunların bütüncül bir ifadesi  olan sermaye kullanımının üretim-
deki rolü, kısaca, verimlilik üzerindeki etkisidir. Son olarak da sermaye 
arzının belirlenmesi sorunu ortaya çıkmakta, bireylerin zamanlararası 
tercihlerinin, sermaye arzının yol açtığı verimlilik artışından doğan 
getiri oranı ile kıyaslanması, bir kâr-faiz  teorisinin oluşmasını sağlamak-
tadır.1 

8.2. SERMAYE  VE  ZAMAN 

Neoklasik yaklaşımda üretim süreci, fiziksel  üretim faktörleri  ve 
işgücünden nihaî outputa, tüketim malına doğru giden tek yönlü bir 
akım olarak ele alınmaktadır. Sermaye teorisinde ise, üretim araç-
larının işgücü ile, zaman içinde daha önceki dönemlerde üretilmiş 
araçların kullanılarak üretildiği varsayılmaktadır. Bu süreç sonuna ka-
dar izlendiğinde, sadece işgücü ile üretilen bir üretim aracını hareket 
noktası olarak almak ve klasik yaklaşımda görüldüğü gibi, üretim 
araçlarını ve nihaî outputu, içerdikleri işgücü ile ifade  etmek mümkün-
dür. Bunu bir örnek ile göstermek için ekmek üretimini ele alalım. Un 
ekmeğin, buğday ise unun üretim aracıdır. Eğer buğdayı, içerdiği iş-
gücü zamanı ile ifade  etmek mümkün olursa, hem unu hom de ekmeği, 
yiııo işgücü zamanı ile ölçmek mümkün olacaktır. Bunun için: 

x kadar işgücünün a kadar undan bir birim ekmek 
I 

y kadar işgücünün b kadar buğdaydan a kadar uıi 

s kadar işgücünün b kadar buğday 

ürettiklerini varsayalım. Bu durumda bir birim ekmeğin içerdiği top-
lam işgücü x-{-y  + 2 olacaktır. 

1 Bu sorunlardan sadece ilk ikisini Jevons'da bulmak mümkündür. Sermaye arzı ve bu-
nunla ilgili zamanlararası tercih sorunları Avusturya sermaye teorisinde ve daha sonra Wicksell 
ve Fisher'de ortaya çıkmaktadır. 
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Klasik yaklaşımda bu üç üretim sürecinin eşanlı olarak varlığı 
vurgulandığı halde neoklasik sermaye teorisinde, 'bu süreçlerin farklı 
üretim dönemlerinde yer aldığı varsayılmaktadır.1 Bir girişimci bir 
birim ekmek üretmek için önce t = l döneminde z kadar işgücü kulla-
narak b kadar net buğday üretmekte; sonra t = 2 döneminde bu buğdayı 
y kadar işgücü ile birlikte kullanarak a kadar un üretmekte; ve nihayet 
t = 3 dönemi sonunda da x kadar işgücü ile t = 2 döneminde üretilen unu 
kullanarak bir birim ekmek elde etmektedir. Burada nihaî outputun, 
ekmeğin, üretim aracı, un, birden fazla  üretim dönemi içinde oluşmakta-
dır. Bu nedenle nihaî outputun üretiminde output bir dönem sonucunda 
ortaya çıktığı halde input birden fazla  dönemi içeren bir üretim süreci 
sonunda ortaya çıkmakta ve model bir akım-input  anlık-output  bi-
çimini almaktadır. Diğer yandan, birden fazla  üretim dönemi sonunda 
ortaya çıkan nihaî outputun üretim aracı, un, bir üretim döneminde 
kullanılıp yok olduğundan burada sermaye, dolaşan  sermaye niteli-
ğindedir. 

Bir birim ekmek üretiminin maliyeti, x kadar işgücü ile unun 
maliyetinin toplamına eşittir. Eğer işgücüne ödenen reel ücrete, yani 
ekmek cinsinden ücrete w dersek ve unun maliyetini de, bunun üretimi 
için yapılan ücret ödemeleri cinsinden ifade  edersek, bir birim ekmeğin 
reel ücret veya ekmek cinsinden üretim maliyeti w (x-|-y-fz)  olacaktır. 
İşte Jevons'un serbest sermaye kavramı, bu anlamda, işgücünün üc-
retlerinden oluşmaktadır. Serbest sermayeyi veya ücretleri Jevons 
iki farklı  biçimde ifade  etmektedir:2 tüketim malları cinsinden veya 
parasal olarak. Bunlardan ilkinde serbest sermave reel ücretlere, ikin-
cisinde ise parasal ücretlere indirgenmiş olmaktadır. 

Böylece sermaye, işgücünün üretimde bulunması için verilmiş 
bir avans niteliğindedir. Üretim araçları, bunların üretimi için gerekli 
olan işgücünün geçimini sağlayan mallar cinsinden ölçülmektedir. 
Bu noktada Jevons, neoklasik sermaye teorisinin en önemli kavramsal 
ayırımını yapmaktadır. Üretim araçlarının nihaî output cinsinden 
ölçülen işgücü maliyetine veya bu araçların üretimi için kullanılan 
işgücüne yapılan ödemelere yatırılan  sermave miktarı  adını vermektedir. 

1 Fiyat, ücret ve kâr ilişkileri bakımından bu süreçlerin eşanlı olarak yer alması ile zaman 
içinde birbirini izlemesi arasında fark  yoktur. Bu konu ileride ele alınacaktır. 

2 Serbest sermaye kavramındaki 'serbest'lik unsuru, sermayenin bir fon  olmasından 
doğmaktadır. Serbest olmayan sermaye ise fiziksel  üretim araçları olarak tanımlanabilir. Nite-
kim Jevons bu üretim araçlarını sabit sermaye olarak görmemekte, sermayenin bu araçlarda 
sabitleşmesinden bahsetmektedir. 
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Buradaki örnekte, bir birim nihaî output için yapılan ücret ödemelerini 
C ile gösterir ve toplam işgücüne de N  dersek: 

yatırılan sermaye miktarını vermektedir. Bunun yanında Jevons, 
zaman ve işgücü boyutlarını içeren bir yeni kavram getirmektedir; 
sermayenin yatırını miktarı.  Bu, yatırılan sermaye miktarı ile bunun 
yatırım süresi tarafından  belirlenir. Buradaki örnekte girişimci wz 
kadar ücret ödemesini t = 0 döneminde yapmakta, ancak bunun 
sonucunu t = 3 dönemi sonunda elde etmekte olduğundan bu sermayeyi 
üç üretim dönemi için bağlamaktadır. Aynı şekilde wy kadar sermayeyi 
iki dönem, wx kadar sermayeyi ise bir dönem için bağladığından ser-
mayenin yatırım miktarını K  ile gösterirsek: 

olacaktır. 

Bu iki kavramın önemini saptamak için ekonominin durgun durum 
koşullarında olduğunu ve her dönemde nihaî output olarak sadece bir 
birim ekmek ürettiğini varsayalım. Ekonominin birbirini izleyen dö-
nemlerde bu durumu muhafaza  etmesi için her dönem z kadar işgücü 
kullanarak b kadar buğday; y kadar işgücü ve b kadar buğday kulla-
narak a kadar un; ve x kadar işgücü ve a kadar un kullanarak bir birim 
ekmek üretmesi gerekecektir: yani, bir önceki dönemden devraldığı 
buğdayı un, unu ise buğday haline getirmek, bu arada da b kadar buğ-
day üretmek zorundadır. Bu durumda her dönemde yaptığı sermaye 
yatırımı w (x-\-y-\-z),  yani yatırılan sermaye miktarma eşittir. Buna 
karşılık herhangi bir dönemde ekonominin sahip olduğu sermaye miktarı, 
o dönem içinde yapılan sermaye yatırımı, w (x  -f-y  +2) ile bir önceki 
dönemden devralman un ve buğdayın içerdiği sermaye miktarma yani 
w(x  + j + 2) -\-w(y  —{— a) + ıt'(z) = K'ya.  eşittir. Böylece durgun koşullar 
altında sermayenin yatırım miktarı, ekonomide mevcut üretim araç-
larının, tüketim malı cinsinden değerinin istihdam edebileceği işgücü 
miktarına eşittir; buradaki örnekte, bir önceki dönemden devralınan 
un ve buğday ile içinde bulunulan dönemde yapılan ücret ödemeleri 
toplamı K  jvı kadar işgücünün istihdamına olanak verir. 

Böylece sermayenin yatırım miktarı bir yandan yatırılan sermaye 
miktarına, diğer yandan da bu miktarın yatırılma süresine bağlıdır, t 
Yatırılan sermaye miktarı ise ücretlerle kullanılan işgücüne bağlı ol-
duğundan, ücretler veri iken, C'deki ve/veya işgücünün kullanılma 
süresindeki bir artış K'yı  artıracaktır. Eğer, kullanılan işgücü miktar-

C = w = wN (8.1) 

K — w (*+2y+3z) (8.2) 
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lan sabitken, bunların kullanım dönemleri artarsa, sermayenin yatı-
rım miktarı da artacaktır. Buradaki örnekte x, y ve z sabitken buğdayın 
üretimi için z kadar işçi 2 dönem, unun üretimi için de y kadar işçi 3 
dönem çalışıyorsa, t = 0 döneminde buğday üretimine başlayan z ka-
dar işçinin ürettiği buğdayın nihaî outputa dönüşmesi için 6 dönem; 
t = l dönemindekiler için 5 dönem;...; ve t= 5 dönemindeki x kadar 
işçinin ürününün buğdaya dönüşmesi için 1 dönem geçtiğinden K = w 
(Ö2+52+4y+3y+2y+şe) =w(l lz+9y+»;) olacaktır. Bu durumda, her 
hangi bir dönemde, durgun koşullarda, yatırılan sermayenin miktarı 
ise C=w (2z + 3y +.t) olacaktır. Aynı şekilde, işgücünün kullanım sü-
releri sabitken bunların miktarlarındaki bir artış da K'yı  etkileyecektir; 
örnekte ekmek üretmek için a kadar un ve 2x kadar işgücü kullanılıyor-
sa K—w  (32+2y+2x) ve yatırılan sermaye miktarı C =10(2 + v +2x) 
olacaktır. 

Sermayenin yatırım miktarı açısından, rv kadar işgücünü m gün 
çalıştırmak için gereken sermaye miktarı ile m kadar işçiyi n gün çalış-
tırmak için gereken sermaye miktarları arasında bir fark  yoktur; her 
iki durumda da K=wmn  olacaktır. Ancak, bu iki üretim aracının 
ekonomik etkinliği veya üretkenliği arasında bir fark  olabilir. Bu far-
kın neden doğduğu ve bunun kıstası, dolambaçlı  üretim yöntemlerinin  et-
kinliği  hipoieziyle üretim dönemi1  kavramının incelenmesini gerektirir. 

Yaklaşımda sermayenin rolü, dolambaçlı üretim yöntemlerine olanak 
vererek verimin artmasını sağlamaktır. Dolambaçlı veya dolaylı üretim 
yöntemleri, işgücünün ilk kullanımı ile nihaî outputun ortaya çıkması 
arasındaki süre içinde farklı  üretim aşamalarından geçilmesi, bu aşama-
larda nihaî outputun üretimine yönelen üretim araçlarının üretilmesi 
halinde söz konusudur. Dolaysız üretim yöntemi ise, işgücünün bir dö-
nem içinde doğrudan doğruya nihaî output ürettiği yöntemdir. Dolam-
baçlı üretim yöntemlerinde, işgücünün ilk kullanıldığı dönem ile nihaî 
outputun ortaya çıktığı dönem arasında çeşitli ara mallar ve hammad-
deler üretildiği halde, dolaysız üretim yöntemlerinde bunların sayıları 
ve miktarları son derece sınırlıdır. Bu nedenle, bir üretim yönteminin 
dolayhlık veya dolambaçlıhk derecesinin ölçüsü, outputun üretim sü-
reci içinde yer alan üretim araçlarının miktarları ve çeşitliliğidir. Bun-
lar ise bir yandan üretim araçlarının içerdiği işgücü miktarlarına, di-
ğer yandan da işgücünün kullanım dönemlerine bağlıdır. Dolambaçlı 
üretim yöntemlerini, nihaî outputun üretimindeki dolaylı-dolaysız 

1 Bu kavram Jevons'un değil Böhm-Bawerk'indir. Ancak Jevons'un ortalama  yatırım 
dönemi  kavramı bunu karşılamaktadır. 
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işgücünün oranının yüksek olduğu üretim yöntemleri olarak da tanım-
lamak mümkündür. Dolaylı işgücü miktarı işgücünün kullanıldığı 
dönemlerin uzunluğuna bağlı olduğundan, bu yöntemler zaman-tüke-
ten üretim yöntemleri niteliğindedir. 

Neoklasik üretim teorisinin temel önermelerinden biri, dolambaçlı, 
üretim yöntemlerinin dolaysız yöntemlerden daha ileri ve etkin olduğu-
dur. Kapitalist veya ileri üretim tekniklerini geri üretim tekniklerinden 
ayıran kıstas, kullanılan yöntemin dolambaçlılık derecesidir. Bu ise iki 
hususa bağlıdır; i. bir yıl içinde üretilen malların ne kadarının o yıl 
içinde tüketildiği ve bir yıl içinde tüketilen malların ne kadarının 
tamamının o yıl içinde üretildiği; ii. bir yıl içinde üretilen mallardan 
yapılan yatırımların kaç yıl sonra nihaî outputa dönüştüğü. 

Bir yıl içinde üretilen mallardan aynı yıl içinde yapılan tüketimin 
düşük olması, bu mallar içindeki nihaî outputun payının düşük olması 
demektir. Böyle bir durumda üretilen mallar içinde ara malları ve ham-
maddeler geniş bir yer tutacak ve dolayısıyla, o yılın outputunun 
bir kısmı ilerki yıllarda tüketim malına dönüşebilecektir. Aynı şekilde 
bir yıl içinde tüketilen inallardan ne kadar az bir kısmının tamamı 
sadece o yıl içinde üretilmişse, ekonomide dolaylı üretimin yeri o kadar 
çok olacak ve geçmiş yıllardan devralınan üretim araçlarına dayanıla-
rak yapılan tüketim malı üretimi, o kadar geniş bir yer tutacaktır. Bu-
na karşılık dolaysız üretim yöntemlerinde, bir yıl içinde üretilen malların 
büyük bir kısmı nihaî output niteliğinde olacak ve o yıl içinde tüketile-
bilecek, gelecek yıllara aktarılan üretim araçları ve bunların içinde don-
muş işgücü miktarı az bir yer tutacaktır. 

Dolaysız üretim yöntemleri, aynı dönem içinde yalnızca işgücün-
den başlayarak tüketim malında son bulan yöntemler olduğu halde 
dolambaçlı yöntemlerde, tüketim malının ortaya çıktığı dönemde üre-
tim süreci yalnızca işgücü ile başlamamaktadır. Bu nedenle geri yön-
temler, iiretıim araçlarının önemli yer tutmadığı ve çeşitlenmediği yön-
temlerdir. Dolambaçlı yöntemlerin üstünlüğünü sağlayan şey, işgücünün 
üretim aracı kullanmasına olanak vermesi ve bunun da işgücü verimini 
artırmasıdır. Nihaî outputun üretiminde kullanılan dolaysız işgücünün, 
üretim araçları içinde donmuş olan dolaylı işgücünü kullanabilmesi 
için, dolaylı işgücünün geçmiş dönemlerde belli sürelerle kullanılmış 
olması gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde kullanılan işgücü miktarı 
ve bunların kullanım süreleri ne kadar uzunsa, üretim araçları da o 
kadar çoğalacak ve çeşitlenecektir. Bu nedenle, toplam olarak aynı 
miktar işgücü içeren iki üretim aracından hangisi bu işgücünün daha 
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uzun bir süre kullanılması sonucunda üretilmişse, onun etkinliği daha 
fazladır.  Diğer bir deyimle de, belli bir nihaî outputu üreten iki üretim 
tekniğinden hangisinde, nihaî outputun üretimi için işgücünün ilk 
kullanıldığı dönemle nihaî outputun ortaya çıktığı dönem arasındaki 
süre daha uzunsa, o teknik daha verimli olacaktır. 

Dolambaçlı üretim yöntemlerinin verimliliğinin, işgücünün kul-
lanım sürelerinin uzunluğundan doğduğunu saptadıktan sonra, zaman 
unsuruna dayanan bir verimlilik kıstasının tanımlanması gerekmektedir. 
Burada ilk akla gelebilecek kıstas nihaî outputun üretim dönemVAır; 
bu, nihai outputun üretimi içiıı gerekli ilk üretim aracını üreten işgü-
cünün kullanıldığı dönemle outputun ortaya çıktığı dönem arasındaki 
süre olup burada verilen örnekte t = 3 dönemdir. Üretim dönemi veya 
mutlak  üretim dönemi,  dolambaçlı üretim sürecinin uzunluğunun 
bir ölçüsüdür. Ancak, bu, verimlilik için bir kıstas olarak kabul edil-
diğinde ortaya bazı sakıncalı sonuçlar çıkmaktadır. Malların üretim 

' süreçlerini zaman içinde geriye doğru izlediğimiz zaman birçok malın 
üretim döneminin sonsuza kadar uzandığını, bunların ilk inputlarının 
ilk çağlarda üretilmiş olabileceğini görmekteyiz. Böhm-Bawerk'in 
deyimiyle bugün çakısıyla sopa yontan bir çocuk, ilk çağda maden 
kazmaya başlayan bir adamın başlattığı süreci devam ettirmekte-
dir. Aynı şekilde mutlak üretim döneminin uzunluğu, tekniğin ileri-
lik derecesinin ve etkinliğinin bir kıstası olarak alınırsa, Roma'lılar 
çağında açılmaya başlanmış bir madenden daha sonra elde edilen 
demirle yapılmış b'ir çekiç ile fındık  kırmak, en ileri teknik sayılma-
lıdır. 

Bu sakıncaları ortadan kaldıran ve zaman boyutuna dayanan bir 
verimlilik veya etkinlik kıstası ortalama  üretim dönemi  kavramında 
ortaya çıkmaktadır. Bu, işgücünün kullanıldığı dönemlerinin ağırlıklı 
bir ortalaması olup ağırlıklar, kullanılan işgücü miktarıdır. Buradaki 
örnekte ortalama üretim dönemi, veya T: 

T  = x +2y + 3 s 
x + y + s 

Bu kavram iki boyutlu bir kavram olup boyutlarından biri zaman, diğeri 
de işgücüdür. Bu nedenle bazı inputların, tarihsel olarak çok gerilerde 
başlamış olan üretim süreçleri sonucunda üretilmiş olmasından doğan 
sakıncaları ortadan kaldırmaktadır. Eğer dolaylı işgücünün büyük 
bir kısmı daha yakın dönemlerde kullanılmışsa, işgücünün kullanım 
döneminin, kullanılan işgücü miktarıyla ağırlıklandırılması, uç etkileri 

(8.3) 
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ortadan kaldıracaktır. Buradaki örnekte x, y ve z ne olursa olsun 
mutlak üretim dönemi t = 3 olduğu halde, x'in değeri y ve z'ye göre 
arttığı zaman ortalama üretim dönemi kısalacaktır; x=y=s iken 
T— 2 olduğu halde x = 4 , y = z = l iken T =1.5 olmaktadır. 

Farklı üretim teknikleri mutlak ve ortalama üretim dönemlerine 
göre sıralandığı zaman, eğer bu tekniklerde işgücünün zaman içindeki 
dağılımı az çok benzer değilse, tekniklerin bu sıralama içindeki yerleri 
farklı  olacaktır. Bunu bir örnekle göstermek için aynı malı, aynı miktar 
toplam işgücü kullanarak üreten iki tekniği ele alalım ve bu tekniklerin 
kullandıkları işgücünün zaman içindeki dağılımının ve bunların mutlak 
ve ortalama üretim dönemlerinin aşağıdaki şekilde olduğunu varsa-
yalım: 

t = 1 t — 2 t = 3 t = 4 t = 5 

Teknik I 4 4 4 4 4 5 3 
Teknik II 0 5 5 5 5 4 2.5 
Bu durumda hem mutlak hem de ortalama üretim dönemi kıstaslarına 
göre yapılan sıralamada I. teknik daha dolambaçlı ve etkin olmakta-
tadır. Şimdi bu tekniklerin kullandıkları toplam işgücünün zaman 
içindeki dağılımını değiştirelim: 

t = 1 t = 2 t — 3 t — 4 t = 5 t T 

Teknik i 2 3 4 5 6 5 2.5 
Teknik II 0 0 16 2 2 3 2.7 
Bu son durumda ise mutlak üretim dönemi kıstas olarak alındığında 
I. teknik, ortalama üretim dönemi kıstas olarak alındığında ise II. 
teknik daha dolambaçlı ve etkin olmaktadır. Bunun nedeni ilk ör-
nekte işgücünün, her iki teknikte de üretim dönemi içinde benzer 
veya eşdenli olarak dağılmış olması, ikinci örnekte ise II. tekniğin I. 
tekniğe kıyasla, toplam işgücünün daha büyük bir kısmını zaman 
içinde daha geride ve dolayısıyla daha uzun süreyle kullanmış olması-
dır. Sonuç olarak ilk örnekte teknikleri mutlak üretim dönemleriyle 
kıyaslamakla ortalama üretim dönemleriyle kıyaslamak arasında bir 
fark  olmadığı halde, ikinci örnekte bu kıstaslar farklı  sıralama ver-
mektedir. 

Sermayenin yatırım miktarı, işgücü maliyetinin, işgücünün kul-
lanım sürelerinin uzunluklarıyla ağırlıklandırılmış bir ifadesi,  yatı-
rılan sermayenin miktarı da toplam işgücü maliyeti veya ağırhklar 
toplamı olduğundan, (8.3)'deki ortalama üretim dönemini, sermayenin 
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yatırım miktarının, yatırılan sermayenin miktarına oranı olarak da 
tanımlamak mümkündür: 

T  = K/C  = K/toN  (8.4) 

olmaktadır. Bu ifadede  açıkça görüldüğü gibi reel ücretler ve kulla-
nılan işgücü miktarı sabitken, sermayenin yatırım miktarındaki bir 
artış, nihaî outputun ortalama üretim döneminin uzaması anlamına 
gelmektedir. Aynı şekilde, bu koşullar altında,1 sermayenin yatırım 
miktarının artması için, aynı miktar işgücünü daha uzun bir üretim 
dönemi boyunca kullanmak gerekmektedir. 

i 

t t t t 
W X 

t 
1 İ .J 4 5 

Şekil 8 .1 

Nihaî outputun üretiminde kullanılan toplam işgücü, üretim dönemi 
içinde eşdenli olarak dağıldığı zaman, ortalama üretim dönemi ile mut-
lak üretim dönemi arasında bir ilişki kurmak olanağı vardır. Bunu 
göstermek için bir malın üretiminde t = l ile t = 5 dönemleri arasında 

1 Bu koşullar durgun durumda egemendir. Toplam işgücünün, İV'nin, değiştiği koşullarda 
ise sermayenin yatırım miktarı ile ortalama üretim dönemi arasında bu tip bir ilişki mevcut 
değildir. Sermayenin yatırım miktarı hem işgücü miktarlarının, hem de bunların kullanım dö-
nemlerinin artmasına bağlı olduğundan, ortalama üretim dönemi, sermayenin yatırım mikta-
rının düzeyinin kıstası olmaktan çıkar. 
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sürekli olarak x kadar işgücü kullanıldığını varsayalım. Şekil 8.1'de 
görüldüğü gibi her dönemde işgücüne yapılan ödemeler wx, t— 5 dö-
nemi sonuna kadar yapılan ödemeler toplamı ise C—5wx  olacaktır. 
Sermayenin yatırım miktarı ise bütün dikdörtkenlerın alanlarının top-
lamına eşit olup K=  wx (1 + 2 + 3 + 4 +5) = 15 wx olacaktır Mutlak üre-
tim dönemi t— 5, ortalama üretim dönemi ise T=3 'dür . 

İşgücünün t = l ile t = 5 dönemleri arasında, her dönem içinde 
sürekli olarak kullanıldığı ve ücret ödemelerinin de sürekli olarak ya-
pıldığı göz önüne almırsa, zaman ve işgücü kullanımını sürekli  değiş-
kenler  olarak ele almak gerekir. Böylece t eksenindeki zaman süreleri 
kısaltılırsa, birim zaman süresi başına ücret ödemeleri de bununla bir-
likte küçüleceğinden limitte, Şekil 8.2.'deki durum ortaya çıkacaktır. 
OB üzerindeki bir noktanın, bu noktadan çıkılan dikmenin OA'yı kes-
tiği noktaya olan uzaklığı, o dönem içinde yatırılan sermaye miktarını 
verecektir. Böylece AB, nihaî outputun üretildiği son dönemde yatı-
rılan sermaye miktarını vermektedir. Sermayenin yatırım miktarı ise 
OAB alanına eşit olduğundan: 

C = AB 

K  = (ABxOB) /2 = (Cxt) /2 

olduğundan, ortalama üretim dönemi: 

T  = 112 (8.5) 

olacaktır.1 Burada t, sürekli zaman değişkenidir. 

Diğer yandan (8.4) ve (8.5)'den: 

K = (112)  Nwt  (8.6) 

eşitliğini türetmek mümkündür. Durgun durum koşulları altında N 
ve w veri iken, nihaî outputun ortalama üretim dönemi ile sermayenin 
yatırım miktarı arasındaki doğrusal ilişki burada açıkça ortaya çık-
maktadır. 

1 Jevons'un aksine Şekil 8.1. ve 8.2.'de tüketim malının bir dönemde tüketildiği var-
sayılmaktadır. Eğer tüketim malı dayanıklı ise ve tarımsal üretimde olduğu gibi, output iki 
hasat arasında tüketiliyorsa, OA doğrusu A noktasından itibaren aşağıya doğru inecek ve t 
eksenini OB'ye eşit bir uzaklıkta kesecektir. Bu durumda malın üretimine başlandığı ilk 
dönemle tamamen tüketildiği dönem arası 2t'ye eşit olacak ve buna paralel olarak sermayenin 
yatırım miktarı da iki katma çıkacaktır. Ortalama üretim dönemi ise T = ('/2'dir. Ancak 
burada t'  = 2 0 B = 2t  olmaktadır. 

ı 
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Şekil 8 . 2 

8.3. ÜRETİM  DÖNEMİ  VE  FAİZ  ORANI 

Nihaî outputun ortalama üretim dönemini, üretim yönteminin 
verimliliğinin kıstası olarak saptadıktan sonra, output ile üretim dönemi 
arasındaki ilişkinin belirlenmesi gerekmektedir. Burada neoklasik yak-
laşımın temel aksiyonlarından biri yine karşımıza çıkmaktadır; aza-
lan verim. Outputun üretim dönemi arttıkça üretim yönteminin verim-
liliği artmakta, ancak bu artış azalan bir oranda olmaktadır. Serma-
yenin yatırım miktarı, durgun koşullarda, üretim dönemine bağlı 
olarak değiştiğinden bu aksiyomu şu şekilde formüle  etmek de müm-
kündür; sermayenin yatırım miktarı arttıkça marjinal verimliliği aza-
lacaktır. Bu olgu, üretim yöntemi seçilirken, üretim döneminin sonsuza 
kadar uzatılmasına engel olmaktadır. Böylece ortaya önemli bir sorun 
çıkmaktadır; üretim döneminin seçimi ve bunun kâr ve ücretlerle olan 
ilişkisi. Bu sorun en gelişmiş şekliyle Avusturya sermaye teorisinde 
ve daha sonra da Wicksell'de çözümlenmektedir. Ancak burada önce, 
Jevons'un formüle  ettiği ve özü itibariyle Avusturya sermaye teorisi 
ile aynı olan yaklaşım ele alınarak üretim dönemi, bunun output üze-
rindeki etkisi ve kâr oranı ile olan ilişkisi incelenecek, daha sonra da 
Wicksell'deki biçimiyle Avusturya sermaye teorisi tartışılacaktır. 
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Jevons'un sermaye teorisinde üretim dönemi ile output arasındaki 
ilişki, basit bir model çerçevesinde ele alınmaktadır. Modelde output, 
belli bir dönem içinde üretilmekte, bu dönemden sonra outputun değeri, 
ilave bir işgücü kullanımına gerek göstermeden, sürekli olarak artmak-
tadır. Yıllanmaya bırakılmış şarap buna iyi bir örnektir; şarap bir 
dönem içinde üretilmekte, bundan sonra ne kadar uzun süre bekletilirse 
değeri o kadar artmakta ancak bu artış, azalan bir oranda olmaktadır. 
Outputun değerini Q ile gösterirsek, bu, üretim döneminin bir fonk-
siyonu olduğundan: 

Q = Q W, <?' > 0, Q" < 0 (8.7) 
Üretim dönemindeki ufak  bir artış At, outputun değerini belli bir öl-
çüde artıracak, yani output Q (t  + J t ) ' y e çıkaracaktır. Outputtaki 
artış: 

AQ(t)  = Q (t+At)  - Q (t) (8.8) 

olmaktadır. Outputun değerindeki bu artışı sağlamak için Q(t)  kadar 
output (sermaye) A t kadar bir dönem için yatırılmakta veya outputun 
tüketiminden  bu süre için vazgeçilmektedir. Böylece yatırımın veya 
sermayenin faiz  oranı:1 

r = (8.9) 
AtQ{t)  v ' 

veya output, üretim döneminin sürekli bir fonksiyonu  olarak yazıl-
dığında: 

dt  Q(t)  Q(t)  1 ' 

olmakta, r, yatırımın anlık  faiz  oranını vermektedir. Bu oran görüldüğü 
gibi sermayenin marjinal verimliliğine eşittir; (8.10)'un sağ tarafın-
daki ifade,  üretim dönemindeki bir değişmenin outputta yarattığı de-
ğişme ile outputun değerinin oranı, diğer bir deyimle sermayedeki 
artışın outputta yarattığı artıştır. 

Yatırımın faiz  oranı veya Wicksell'in deyimiyle doğal  faiz  oranı 
ile üretim dönemi arasındaki ilişki (8.10)'da açıkça görülmektedir. Nihaî 
outputun üretim dönemi arttıkça, outputun artış oranı azalmakta, 
birim yatırım başına daha düşük output elde edilmektedir. Bununla 

1 Bu kavram Jevons'da ve Avusturya-Wicksell sermaye teorisinde sermayenin sağladığı 
getiri oram anlamında kullanılmaktadır. Getiri oram kavramı daha sonra Fisher'de ortaya çık-
maktadır. 
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beraber buradaki ilişki tek başına faiz  oranının belirlenmesine yetme-
mektedir. Bunun belirlenmesi için üretim dönemi seçimi sorunu ve 
bununla piyasa faiz  oranı arasındaki ilişkinin saptanması gerekmek-
tedir. Aynı şekilde, bölüşüm teorisi ile ilgili önermeler getirebilmek için 
bu marjinallik ilkesinin diğer ana üretim faktörlerine  uygulanması ve 
önceki bölümde görüldüğü gibi, faktör  gelirleriyle bunların marjinal 
katkıları arasında bir ilişki kurulması gerekmektedir. Jevons'da ser-
maye teorisi sadece sermayenin marjinal katkısının belirlenmesi ve bunun 
üretim dönemi ile olan ilişkisinin saptanması aşamasında kalmış, bir 
faiz  teorisi haline dönüşememiştir. 

Böhm-Bawerk-Wicksell yaklaşımı ayiıı noktadan hareketle, dur-
gun durum koşulları altında bu sorunların çözümlenmesine yönel-
mektedir. Model, tek bir nihaî outputun üretildiği bir ekonomide, belli 
bir faiz  oranı veya reel ücretle karşı karşıya kalan bir üreticinin, bu 
outputun üretim dönemini seçerken nasıl davrandığını ve bu davranış 
sonunda üretim dönemi ile ücret ve faiz  arasında oluşan ilişkileri in-
celemektedir. Model, belli bir ücret düzeyinde işgücü kiralayan bir 
girişimcinin veya belli bir faiz  oranından borç alan (sermaye kiralayan) 
bir işçinin üretim dönemi seçimi şeklinde formüle  edilebilir. 

Bunlardan ilkini ele ahrsak, belli bir ücret, w, düzeyinde bir 
işçi kiralayan bir girişimci, bu işçiyi ne kadar süre ile istihdam edeceğini 
saptarken iki şeyi kıyaslayacaktır; üretim dönemini uzatmanın maliyeti 
ile bunun outputta yaratacağı artış. Girişimcinin, yatırımın faiz  ora-
nını maksimize edebilmesi için bu ikisinin marjda eşitlenmesi, yani 
eş-marjinallik ilkesinin burada da uygulanması gerekir. Nihaî output, 
q, üretim döneminin bir fonksiyonudur: 

q = q(t)  (8.11) 

ve üretim dönemi uzadıkça bu, azalan bir oranda artmaktadır. Diğer 
yandan girişimci işçiye dönem başına w kadar ücret ödediği için, 
üretim uönemi sonunda ödediği toplam ücret wt olacaktır. Ancak, 
bunun tamamının üretim dönemi başında ödenmesi gereği olmadığın-
dan, girişimci, bu sermayenin tamamını, t dönemi başından itibaren 
yatırmış olmayacaktır. Girişimci, üretime başladığı ilk dönemde öde-
diği ücreti t dönemi için, ikinci dönemde ödediği ücreti t-1 dönemi için,... 
ve outputun üretildiği dönem başmda ödediği ücreti de 1 dönem için 
bağladığından, yatırımdan elde edeceği faizi,  her dönem için ödediği 
ücret (M>) ile bunun yatırım süresi üzerinden hesaplayacaktır. Yatı-
rımın faiz  oranına r dersek, elde edilen getiri; 
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R = rwt + rw (t—l)  + rw (t—  2) + . . . + rw (8.12) 
veya: 

R = rwr-l2  (8.13) 
olacaktır. Böylece bir işçiye ortalama  olarak: 

k=wt/2  (8.14) 

kadar sermaye t dönemi için yatırılmış olmaktadır.1 Toplam output, 
q, toplam ücretlerle yatırımdan elde edilen getiri arasında bölündü-
ğünden: 

q = wt + R = wt (l  + r - 4 - ) (8-15) 

Burada q, bir işçinin t dönemi süresince çalışarak ürettiği outputtur. 
Dönem başına outputu p ile tanımlarsak: 

p = q/t  (8.16) 
ya da; 

p = w (1 + rt/2) (8.17) 

olacaktır. Buradan: 

r = 2 (p  — w)/tw  (8.18) 
olmaktadır. Bu eşitlikte w dışsal olarak veri olduğundan faiz  oranı 
p ve t'ye bağlı olarak değişecektir. Ancak: 

P =/(');  /'  > 0; f"  < 0: / (O) > 0 (8.19) 
olduğu için yatırımın faiz  oranı, outputun üretim dönemine bağkdır. 
Faiz oranını maksimize eden üretim dönemini bulmak için (8.18)'nin 
t'ye göre türevini alıp bunu sıfıra  eşitlersek: 

dp  /di  = (p  - w) /t  (8.20) 
olacaktır. Faiz oranının maksimum değer alması için bu eşitliğin ger-
çekleşmesi gerekmektedir. Bu gerçekleştiği zaman maksimum faiz 
oranı: 

r = (2 /w)  (dp  /dt)  (8.21) 
Üretim dönemi ile dönem başına bir işçinin ürettiği output ara-

sındaki ilişki, (8.19), veri iken, girişimci (8.20)'deki eşitliği gerçek-

1 Burada işgücünün üretim dönemi içindeki dağılımı eşdenli olduğundan ortalama üretim 
dönemi T = t/2 dir ve N  = 1 olduğundan da (8.6) gereğince, k — ıvT  olup sermayenin yatırım 
miktarına eşittir. 



SERMAYE TEORİSİ 167 

leştirecek bir üretim dönemi seçerse, yatırım üzerinden elde edeceği 
faiz  oranını maksimize edecektir. Aynı olguyu, bir işçinin piyasada 
belli bir faiz  oranından borç alması halinde seçeceği üretim dönemi için 
de söylemek mümkündür, Eğer piyasa faiz  oranı i ise ve işçi bu orandan 
istediği kadar borç alabiliyorsa, üretim dönemini, ürettiği hasıladan 
toplam faiz  ödemeleri çıktıktan sonra kalan gelirlerini veya ücretini1 

maksimize edecek şekilde seçecektir. Üretim dönemi ne kadar uzunsa 
ödeyeceği faiz  o kadar yüksek olacak, buna karşılık ürettiği outputun 
değeri de üretim dönemi ile birlikte artacaktır. (8.16)'daki ifadeyi  r 
yerine i koyarak yazar ve w için çözersek: 

«=TTÜ]2  M 

olacaktır. Bu ifadede  i, dışsal olarak verilmiş faiz  oranı, w ise maksimize 
edilecek değişkendir. Ücretin maksimize edilmesi için (8.20)'deki koşu-
lun gerçekleşmesi gerektiğini buradan da saptamak mümkündür. Bu 
koşul gerçekleşirse ücretin alacağı maksimum değer: 

w = (1 /i)  (dp  jdt)  (8.23) 

olacaktır. 

Şekil 8.3.'de üretim dönemi ile ücret ve faiz  oranı arasındaki 
ilişkiler gösterilmektedir. p(t)  eğrisi, üretim dönemi artarken outputun 
azalan bir oranda arttığı göstermektedir. Bu eğrinin p ekseni ile pozitif 
bir noktada kesişmesinin nedeni, sermaye olmaksızın da bir miktar 
output üretilebileceğinin varsayılmasıdır. 

Ücret w iken, faiz  oranını maksimize edeıı üretim dönemi t ola-
caktır. Bu durumda p adam başına outputu, w ise adam başına ücreti 
verdiğinden p—w yatırımdan elde edilen toplam getiri olmaktadır. 
Faiz oranı ise w A doğrusunun 2 İr  ekseni ile kesim noktası tarafından 
belirlenmektedir. Bu doğrunun eğimi dp  /dt  = w /(2 jr) olmakta, yani 
(8.21)'deki maksimum faiz  oranı elde edilmektedir. Eğer piyasa üc-
retleri daha yüksek, örneğin w'  ise, maksimum faiz  oranını veren 
üretim dönemi t ' ; adam başına düşen output p';  toplam faiz  p'-ıv'; 
ve getiri oranı da r ' olacaktır. 

1 Burada söz konusu kişiyi işçi, gelirini de ücret olarak tanımlamaya olanak yoktur; 
zira bu kişi emeğini satmamaktadır. Ancak, yaklaşımın terminolojisine bağlı kalmak amacıyla 
burada bu kişiden işçi ve gelirinden de ücret olarak söz edilecektir. Ayııı kaygı kapitalist yerine 
girişimci sözcüğünün kullanılmasında da vardır. 
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Aynı soruna işçilerin sermaye kiralaması açısından da bakmak 
mümkündür. Piyasa faiz  oranı 2 /r iken ücreti maksimum kılan üretim 
dönemi t olmaktadır. Faiz oranı r ' düzeyine indiği zaman optimal 
üretim dönemi t '; maksimum ücret ise w'  olacaktır. 

Bütün bunlardan üretim dönemi, ücret ve faiz  oranı arasında bazı 
temel ilişkiler saptamak mümkündür. Soruna girişimci açısından ba-
kıldığında, piyasa ücretleri ne kadar yüksekse  optimal üretim dönemi 
de o kadar uzun olmakta ve sermayenin faiz  oranı düşmektedir.  Aynı 
şekilde soruna işçi açısından bakıldığında, piyasa faiz  oranı ne 1 kadar 
yüksekse,  işçinin seçeceği üretim dönemi veya optimal üretim dönemi 
o kadar kısa,  maksimum ücret ise o kadar düşük  olacaktır. Kısaca, 
faiz  oranı ile üretim dönemi arasında ters yönde, ücret ile üretim dönemi 
arasında aynı yönde, ücret ile faiz  oranı arasında ters yönde bir ilişki 
vardır. 

Optimal üretim dönemi,  ücretler değiştikçe girişimcilerin, serma-
yenin faiz  oranını; faiz  değiştikçe de işçilerin ücretlerini maksimize 
etme çabalarının sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda yuka-
rıda, üretim dönemi ile ücret ve faiz  oranı arasmdaki ilişkiler denge 
durumuyla smırkdır; yani bu ilişkiler, ücret veya faiz  oranının mak-
simize edildiğini, optimal üretim döneminin seçildiğini varsayar. Bu 
nedenle denge durumuna nasıl gelindiği sorununun incelenmesi gerekir. 

Piyasa ücreti başlangıçta w iken girişimcilerin t üretim dönemini 
seçtiklerini ve r kadar faiz  oranı elde ettiklerini, ancak bu arada piyasa 
ücretinin w'  düzeyine çıktığını varsayalım. Üretim dönemi t, ücret 
de w'  iken girişimcilerin elde edebilecekleri faiz  oranı r " olacaktır. 
Girişimciler faiz  oranındaki bu düşmeyi önlemek için üretim dönemini 
uzatacaklardır. Ancak, buna rağmen, elde edebilecekleri maksimum 
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faiz  oranı r ' olup bu oran, başlangıçtaki orandan, r'den daha düşüktür; 
yani girişimciler, hangi üretim dönemini seçerlerse seçsinler, ücret w' 
iken en fazla  r'  kadar faiz  oranı elde edeceklerdir. Bunun nedeni üc-
retlerin eski düzeyinin üzerinde olmasıdır. Aynı' şekilde soruna işçiler 
açısından bakıldığı zaman, piyasa faiz  oranının r den r"ye düşmesi 
halinde, t üretim dönemini seçmekte devam ederlerse eskisine oranla 
daha yüksek olan w" ücret düzeyini elde ederler. Ancak, üretim döne-
mini uzatarak t'  noktasına çıkartmak suretiyle elde edecekleri maksi-
mum ücret, w',  daha da yüksek olacaktır. Burada da işçiler üretim 
dönemini değiştirerek maksimum ücreti elde etmektedirler. Formel 
olarak ücretteki bu artışı iki kışıma ayırmak mümkündür; faiz  oranı-
nın düşmesinin yol açtığı artış, w" —w ve üretim döneminin uzamasının 
yol açtığı artış, w'—w".  Aynı şekilde ücretleri*/ düzeyinden w düzeyine 
indiği zaman girişimcinin faiz  oranındaki artışı da ücretlerdeki azal-
manın yol açtığı artış, r '—r"; ve üretim döneminin kısalmasının yol 
açtığı artış, r—r' şeklinde ayırmak mümkündür. 

Modelde üretim döneminin uzunluğu ile sermayenin yatırım mik-
tarı arasında doğrusal bir ilişki olduğundan, bu önermeleri sermaye 
miktarı ile faiz  oranı ve ücret arasındaki ilişkiler şeklinde de ifade  et-
mek mümkündür. Ücretler arttıkça optimal üretim dönemi de uzadığı 
için, (8.14)'de görüldüğü gibi, sermaye miktarı ile ücretler aynı yönde, 
faiz  oranı ise ters yönde değişecektir. Bu olguyu Şekil 8.3"de gözlemek 
mümkündür. Ücret w iken üretim dönemi t olduğundan, OCt üçgeninin 
alanı, adam başına yapılan sermaye yatırımını, A:'yı gösterecektir. Üc-
ret arttığı zaman hem Ot, yani üretim dönemi, hem de Ct artacağından 
k da artacaktır. Ücretlerle sermaye stokunun nihaî output cinsinden 
değeri arasındaki bu ilişki, Wicksell  etkisi  olarak tanımlanmaktadır. 
Buradaki modelde bu etki pozitiftir;  yani ücretlerdeki bir artış sermaye 
stokunun değerini veya sermaye yoğunluğunu (adanı başına düşen 
sermaye stokunun output cinsinden değerini) artırmaktadır. Bu ilişki 
neoklasik yaklaşımın kıtlık fiyatlandırması  yönteminin burada aldığı 
görünümdür; işgücü kıtken ücretler yükselecek, bu ise girişimcilerin 
üretim dönemini uzatmalarına, yani daha fazla  sermaye kullanmalarına 
yol açacaktır. Aynı sorun işçiler açısından ele alındığı zaman, sermaye 
kıt ve faiz  oranı yüksekken, işçiler üretim dönemini kısaltacak ve dola-
yısıyla, sermaye kullanımını azaltarak faiz  maliyetini düşürmeye 
ve ücretlerini yükseltmeye çalışacaklardır. 

Modelden, sermaye ve işgücü kavramlarına dayanan, bölüşümle 
ilgili önermeleri iki aşamada türetmek mümkündür; bunlardan ilkinde 
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toplam outputun sermaye ile işgücü gelirlerinden oluştuğu, ikincisinde 
ise bu gelirlerin, işgücünün ve sermayenin marjinal katkıları tarafından 
belirlendiği sorunları incelenecektir. (8.20)'deki eşitliği, denge durumun-
da, toplam outputun ücret ve kâr1 arasında bölüşümü olarak yazmak 
olanağı vardır: 

p = w + t - J - (8.24) 

olup burada t (dp  jdt)  dönem başına toplam kârları (R  /1) vermektedir. 
k=wt  12 ve r = (2 iuı) (dp  jdt)  olduğundan bu eşitliklerden: 

t-^f-  = rk  = R /t  (8.25) 

olduğu görülür. Dolayısıyla (8.24)'ü, gelirin bölüşüm denklemi olarak 
yazmak mümkündür: 

p = w -f  rk  (8.26) 

Makro düzeyde bölüşümle ilgili önermeler yapabilmek için bu iliş-
kilerin makro-bütüncül değişkenler arasında kurulması; ekonominin 
toplam sermaye stokunun, ortalama üretim döneminin, toplanı ücret 
ve kâr gelirlerinin tanımlanması gerekmektedir. Bunları ise ancak dur-
gun durum dengesi varsayımı altında yapmak mümkündür. Diğer 
yandan (8.14)'deki eşitlikten, ekonominin toplam sermaye stoku ile 
ortalama üretim dönemi arasında bir ilişki türetmek için, ekonominin 
bütün kesimlerinde üretim dönemi ile output arasındaki ilişkinin veya 
üretim fonksiyonunun  aynı olması gerekmektedir. Bu varsayımlar al-
tında toplam sermaye stokunu K, istihdam düzeyini (işgücü arzını) 
N  ve dönem başına toplam outputu da P ile gösterirsek: 

P = Np  = Nf(t)  (8.27) 
ve: 

K = N  — — (8.28) 
Zi 

eşitliklerini tanımlayabiliriz. (8.27) ve (8.28)'den: 

1 Burada faiz  yerine kâr deyimi kullanılmaktadır. Bu kullanım WickseU'deıı farklıdır. 
Wicksell'de kâr, yatırım üzerinden elde edilen faiz  oranı (veya sermayenin faiz  oranı) ile piyasa 
faiz  oranı arasındaki fark  olup bu, durgun durumda sıfırdır.  Bu terminoloji çerçevesinde burada 
kâr olarak tanımlanan şey yatırım üzerinden elde edilen gayri safi  getiri kavramını karşılamak-
tadır. Buradaki modelde i piyasa faiz  oranı, r ise sermayenin faiz  oranıdır ve durgun durum 
dengesinde i — T  olmaktadır. 
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P = Nf(2K/wN)  (8.29) 

olacaktır. Bu üretim fonksiyonunda  sermayenin marjinal verimliliğini 
tanımlarsak: 

8P = N (Jt_  _ L _ \ 
\ dt wJV / 

(8.30) 
8K 

olacaktır. Bu ifadeyi  (8.21) ile kıyaslarsak: 

S - - ' < » » 
yani faiz  oranının, sermayenin marjinal verimliliğine eşit olduğunu 
görürüz. Aynı şekilde (8.29)'da işgücünün marjinal verimliliğini tanım-
larsak: 

8P 
= p - (dp/dt)  (2K/wN)  = p - (dpldt)  t (8.32) 

olacaktır. (8.25) gereğince (dp/dt)  t=rk  olduğundan işgücünün marjinal 
verimliliği ücrete eşittir: 

8P 
-ğ^y  = P — rk  = w (8.33) 

Model, bir girişimcinin, veri bir ücret düzeyinde sermayenin faiz 
oranını veya bir işçinin, veri bir faiz  oranında ücretini maksimize 
eden bir üretim tekniği veya üretim dönemi seçimi sorununu ele almak-
ta; ücreti ve faizi  bir arada  belirleyen bir bölüşüm teorisi ortaya koya-
mamaktadır. Nitekim (8.21)'deki faiz  oranı, dışsal olarak verilmiş 
herhangi bir ücret ile; (8.22)'deki ücret de dışsal olarak verilmiş her-
hangi bir faiz  oranı ile bağdaşabilir. Kısaca, modelin bu şeklinde, iki 
temel gelir kategorisinden bir tanesi sisteme veri olarak girmektedir. 

Aynı nedenle (8.27) — (8.33)'deki modeli de bir makro-bölüşüm 
teorisi olarak kabul etmek olanaksızdır; zira burada da gelir kate-
gorilerinden biri veri iken, üretim döneminin, diğer faktör  gelirini o 
faktörün  marjinal verimliliğine eşitleyecek şekilde seçildiği saptanmak-
ta; ücret ve kâr oranı bir arada belirlenememektedir. Nitekim sistemde 
bilinmeyen sayısı ile (denge durumundaki) eşitlik sayısı kıyaslandığında 
bu husus açıkça ortaya çıkamaktadır. Belirlenmesi gereken yedi  tane 
değişkene (P,  p, N,  K,  r, w ve t) karşılık sistemde beş tane eşitlik mev-
cuttur (8.27), (8.28), (8.31) ve (8.33). 



172 NEOKLASİK İKTİSAT 

Bu değişkenlerden ana input niteliğindeki işgücü arzını tamamen 
dışsal etkenlerle belirlenen veri bir değişken olarak almak mümkündür. 
Ancak Böhm-Bawerk ve Wicksell daha da ileri giderek sermaye sto-
kunu veya geçimlik  fonu  da veri olarak almaktadır. Böylece sistemde, 
veri üretim koşulları, işgücü ve sermaye arzına bağlı olarak ücret, faiz 
oranı, üretim dönemi, toplam ve adam başına output belirleııebilmek-
tedir. Bu durumda modelin işleme mekanizmasını şu şekilde saptamak 
mümkündür. Toplam sermaye stoku ve işgücü arzı veri iken, herhangi 
bir ücret düzeyinde, sermayenin faiz  oranını maksimize eden tek bir 
üretim dönemi vardır ve bu, Şekil 8.3.'deki biçimde belirlenmektedir. 
Toplam işgücü arzını Ns,  sermaye stokunu R ile gösterirsek (8.28)'de, 
belli bir ücret ve üretim dönemindeki toplam işgücü talebini belirle-
yebiliriz: 

Eğer belli bir ücret düzeyi ile bunun belirlediği optimal üretim döneminde 
Nd—Ns  ise, bu noktada hem toplam sermaye ve işgücü tamamen is-
tihdam edilecek, hem de faiz  oranı maksimize edilecektir. Ancak eğer 

> Ns  ise, işgücü piyasasında bir talep fazlası  ortaya çıkacak ve 
kapitalistler arasındaki rekabet ücretlerin yükselmesine yol açacaktır. 
Bu durumda kapitalistler üretim dönemini uzatarak faiz  oranının 
düşmesini engellemeye çalışacaklardır. Ücretler arttığı ve üretim dönemi 
uzadığı için (8.34)'de işgücü talebi düşecek ve sistem dengeye doğru 
yönelecektir. Aksine eğer Nd  < Ns  ise işçiler arasındaki rekabet üc-
retin düşmesine, bu da üretim döneminin kısalmasına yol açacak, 
işgücü talebi artarak denge sağlanacaktır. 

Aynı olguyu başka bir açıdan da incelemek mümkündür. Belli 
bir ücret düzeyinde ve bunun belirlediği optimal üretim döneminde, 
bütün mevcut işgücünü istihdam etmek için gereken sermaye miktarı 
veya kapitalistlerin sermaye talepleri: 

olacaktır. Kd  > R ise bu durumda sermaye piyasasında bir talep faz-
lası ortaya çıkacaktır. Ancak sermaye arzı sabit olduğundan bu talep 
fazlası  ancak talep edilen sermaye miktarının azalması ile ortadan kal-
kabilir. Bu ise işgücü piyasasında bir arz fazlası  yaratarak (Ns  = 
2 Kdlwt  > 2 K  jıvt = Nd)  ücretlerin düşmesine, üretim döneminin 
kısalmasına yol açacak ve böylece Kd=R  ve Nd—Ns  dengesi sağla-

Nd  = 2 R jıvt > Ns (8.34) 

Kd  = (uıt  /2)İYS (8.35) 

nacaktır. 
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Görüldüğü gibi sermaye ve işgücü arzından bağımsız olarak bir 
durgun durum dengesinin belirlenmesi olanaksızdır. Yaklaşımda bu 
iki faktör  de veri olarak alınmakla beraber, işgücü piyasasında arz-
talep dengesizliği halinde, bu dengesizliği ortadan kaldırarak talebi arza 
intibak ettiren bir değişken (ücret) olduğu halde sermaye piyasasında 
talebin sürekli olarak arza intibak ettiği varsayılmakta, ancak bu in-
tibakı sağlayan mekanizma modelde yer almamaktadır. Bu meka-
nizma, sermaye arzını belirleyen değişkenlere bağlıdır ve bu değişken-
lerin ve bunların sermaye arzı ile olan ilişkilerinin saptanması halinde, 
sermaye stoku modele bir değişken olarak girecek ve içsel olarak belir-
lenecektir. Yaklaşımın, ancak bu koşullarda durgun durum dengesini 
belirlediği söylenebilir. Aksi halde, varsayılan sermaye arzına göre, 
durgun durum dengesi, sonsuz sayıdaki ücret-faiz  oranı bileşimi ile 
bağdaşabilir, örneğin, eğer sermaye arzı sınırsız ise, ücretler ve üretim 
dönemi sonsuza gidecek ve sermayenin faiz  oranı sıfıra  inecektir. Ak-
sine, sermaye arzı sıfır  ise, üretim dönemi de sıfıra  inecek, dolaysız 
üretim yöntemi seçilerek faiz  geliri ortadan kalkacaktır. Bu iki uç ara-
sında dengenin hangi noktada oluşacağı, sermaye arzına bağh oldu-
ğundan, bunun belirlenmesi, yaklaşımın bir bütünlük kazanmasının 
gerekli koşuludur. 

8.4. ZAMAN  TERCİHÎ 

Yukarıdaki biçimiyle Avusturya-Wicksell sermaye teorisinde faizin 
kökeni dolambaçlı üretim yöntemlerinin verimliliğidir. Model, üretim 
döneminin uzamasının output üzerindeki etkilerini vurgulamakta, 
neoklasik yaklaşımın fayda-değer  temellerine dayanmaksızın faizi  açık-
lamaktadır. Böhm-Bawerk, nihaî analizde, faize,  verimliliğe dayanan 
bir açıklama getirmekle beraber başlangıçtaki hareket noktası, bu yak-
laşımı yetersiz bularak reddetmek olmuştur. Bu yetersizlik, faizle 
ilgili iki önemli sorunda ortaya çıkmaktadır; faizin  kökeni  ve faiz  ora-
nının belirlenmesi.  Sermayenin verimliliği, faizin  varlığı veya pozitif 
olması için gerekli bir koşuldur. Bir faiz  ödemesinden bahsedebilmek 
için, üretim dönemi sonunda elde edilen nihaî outputun, bunun üretimi 
için kullanılan inputlardan (sermayeden) fazla  olması gerekir. Ancak 
burada söz konusu olan şey, sermayenin fiziksel  verimliliği değil değer-
verimliliğidir. Eğer birden fazla  nihaî output üretiliyor veya üretim 
araçları ile output farklı  mallardan oluşuyorsa, output ile sermayenin 
fiziksel  olarak kıyaslanarak faizin  pozitif  olduğunun gösterilmesi ola-
naksızdır. Bu durumda, output ve sermaye ancak, aynı ölçü birimine 
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indirgenerek, bu ölçü birimi cinsinden ifade  edilen değerleriyle kıyasla-
nabilir. Böhm-Bawerk'in, fiziksel  verimlilik yaklaşımına yönettiği bu 
eleştiriye rağmen, bu sorun yukarıdaki modelde tamamen ortadan kalk-
maktadır; modelde her ne kadar ara malları (buğday ve un) nihai out-
puttan fiziksel  olarak farklı  ise de bunlarm değerleri, üretimlerinde 
kullanılan işgücüne yapılan ücret ödemeleri cinsinden hesaplandığı 
ve ücretler de nihaî output cinsinden ifade  edildiği için, output ile ser-
maye aynı fiziksel  birime indirgenebilmekte ve sermayenin fiziksel 
verimliliği ile değer-verimliliği özdeşleşmektedir. Bu durumda, dolam-
baçlı üretim yöntemlerinin verimli olduğu varsayımı, hem fiziksel  hem 
de değer cinsinden, sermayenin verimliliğinin ve faizin  pozitif  olduğu-
nun yeterli bir kanıtıdır. Ancak, yine de, sermayenin verimliliği tek 
başına faizin  varlığını açıklamaya yetmediği gibi faiz  oranını da belir-
leyememektedir. Nitekim modelde, üretim döneminin sonsuza kadar 
uzaması halinde faiz  ortadan kalkmaktadır. Üretim döneminin sonsuza 
kadar uzaması, sermaye arzının sınırsız olması anlamına geldiğinden, 
sermaye arzını sınırlayan unsurların saptanması, faizin  belirlenebilme-
sinin diğer bir gerekli koşuludur. 

Böhm-Bawerk ve daha sonra Fisher'in verimlilik-faiz  teorisine 
yönelttikleri en önemli eleştiri, bunun, bireysel tercihleri ve fayda-
değer sorununu bir kenara atması ile ilgilidir. Sermaye arzı, cari tü-
ketimden veya cari gelirin tüketim amacıyla kullanılmasından vaz-
geçmeyi gerektirir. Bireyler, bunun karşılığında gelecekte gelir ve tüke-
tim olanağına sahip olmaktadırlar. Burada cari tüketimle gelecekteki 
tüketimin değişimi  söz konusu olduğundan, sermaye arzı, bir zamanlar-
arası tercih sorunudur. Bu tercih, bireylerin cari tüketimle gelecekteki 
tüketime verdikleri göreli öneme bağlıdır. Faizin varlığı, vazgeçilen 
cari tüketim karşılığında bireylerin gelecekte daha fazla  tüketime sahip 
olmak istediklerini veya aynı miktar ve nitelikteki iki maldan, gelecek-
te değil cari dönemde ellerine geçecek olanı tercih ettiklerini gösterir. 
Bu nedenle faiz,  cari mallarla gelecekteki malların değişiminin ortaya 
çıkardığı bir fiyat,  bir primdir. Eğer bu prim pozitifse,  cari mallar ge-
lecekteki mallarla bire-bir değişilmemekte, bireylerin zaman tercihi 
cari tüketim lehine olduğu için, faiz,  cari tüketimden vazgeçmenin bir 
fiyatı  olmaktadır. Soruna bu açıdan bakıldığında, faiz  teorisi, neoklasik 
fiyat  teorisinin uzantısında yatmaktadır. Fiyat teorisinde mallar 
arasındaki değişim oranları, bireylerin bu mallara atfettikleri  öznel fay-
daya bağlıdır. Burada ise bireyler malları zaman içinde değişmekte ve 
dolayısıyla sadece bu mallara değil, bu malların tüketildikleri dönem-
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lere atfettikleri  fayda  veya zaman tercihleri de cari mallarla gelecek-
teki malların değişim oranlarını belirleyen bir unsur olmaktadır.1 

Bireyin, aynı miktardaki iki maldan, daha yakın dönemde eline 
geçecek olanı tercih etmesi veya belli bir miktar cari tüketimden vaz-
geçmek için ileride daha fazla  tüketim olanağına sahip olmak istemesi, 
bireyin, gelecekteki tüketimi bugün, belli bir oranda indirime tâbi tu-
tarak değerlendirmesi demektir. Bireyin, bugün, t döneminde, X  ka-
dar malın bugünkü tüketimine, X t ' ye , yine aynı malın gelecekteki, 
t-f-n  dönemindeki, tüketiminden, X ( + n ' d e n , daha fazla  değer vermesi; 
t döneminde X malının tüketiminden sağladığı marjinal faydanın, 
yine t döneminde, bu malın t-\-ıı dönemindeki tüketiminden sağlaya-
cağını düşündüğü  marjinal faydadan  daha yüksek olduğu anlamına 
gelmekte; bu malın t + n dönemindeki tüketiminden sağlanacak fay-
danın bugünkü  değeri, yine aynı malın t dönemindeki tüketiminden 
sağlanacak faydadan  daha düşük olmaktadır. Bu nedenle birey, X t 

ile Xt+n  arasında ilkini tercih edecektir.2 Bireyin t-\-n dönemindeki 
tüketiminin bugünkü marjinal faydasının,  t dönemindeki tüketiminin 
yine bugünkü marjinal faydasından  ne kadar küçük olduğu, bireyin 
zaman tercihinin veya Fisher'in deyimiyle sabırsızlığının  derecesinin 
bir ölçüsüdür. Dolayısıyla zaman tercih oranını, cari ve gelecekteki tü-
ketimin marjinal faydalarını  kıyaslayarak saptamak mümkündür: 
kısaca bu, cari tüketimin bugünkü marjinal faydası  ile gelecekteki 
tüketimin yine bugünkü marjinal faydası  arasındaki farkın,  gelecekteki 
tüketimin bugünkü marjinal faydasına  oranıdır. Bu oran ne kadar 
yüksekse birey, cari tüketimi gelecekteki tüketime o kadar fazla  tercih 
etmektedir. Zaman tercih oranına p dersek, bu: 

_ MU(X),  - MU(X) 
Q ~ MU(X)t+n 

olmaktadır. Dolayısıyla: 

1 Eğer zamanlararası değişimde söz konusu olan mallar aym nitelikteki iki mal ise, bunlar-
ın değişim oranlarının belirlenmesinde sadece zaman-tercihi işin içine girmektedir. Ancak, eğer 
tüketiminden vazgeçilen cari mal ile ilerde elde edilen mal farklı  ise, hem zaman tercihi hem de 
bu malların, belli bir anda. tüketicinin tercih setindeki yerleri hesaba katılacaktır. Buradaki 
analizde esas olarak zaman içinde değişimi söz konusu olan malların aynı mallar olduğu veya 
bu malların sabit bir fiyattan  birbirlerine dönüştürülebildiği varsayılmaktadır. Bu varsayımın 
ikinci kısmı, bireyin tercih setinin zaman içinde değişmediği anlamına gelmektedir. 

2 Tercih faydamn  bir göstergesi olduğundan bu ifadenin  aslında tersine çevrilmesi gerek-
lidir; yanı, bireyin bu ikisi arasında X t ' y i tercih etmesi, buna atfettiği  marjinal faydamn  daha 
yüksek olduğunu gösterir. 

(8.36) 
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1 + e - m m z  ( 8 - 3 7 ) 

g, n ılöneru için bireyin zaman tercih oranı olmaktadır. 1 -+- g ise bireyin 
t ile t-\-n dönemi arasındaki marjinal ikâme oranıdır. Birey, t döne-
minde vazgeçtiği birim tüketim başına t -j-n döneminde en azından 1 
kadar tüketim sağlarsa cari tüketimden vazgeçecektir. İşte faiz,  yak-
laşımda, bu vazgeçmenin karşılığı olmakta ve bunun asgari düzeyini, 
bireyin zamaıı tercih oranı belirlemektedir. 

Böylece, faizin  nedeni, bireylerin zaman tercihi olduğuna göre, 
zaman tercih oranını belirleyen unsurların saptanması gerekir. Bu 
unsurların ne olduğu, bireylerin hangi nedenlerle zaman tercihine 
sahip oldukları veya sabırsız olduklarına bağhdır. Böhm-Bawerk, 
zaman tercihine üç temel neden vermekte ve bu nedenlerin faiz  oranının 
varlığı için yeterli olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenler daha sonra 
Wicksell ve Fisher tarafından  eleştirilmiş, Fisher, aynı nedenleri, daha 
sistematik bir biçimde yeniden formüle  etmiştir. Burada sırasıyla Böhm-
Bawerk'in ve Fisher'in zaman tercihini dayandırdıkları nedenler in-
celenecek ve daha sonra bunun sermaye arzı ile ilişkisi ve faizin  belir-
lenmesindeki rolü tartışılacaktır. 

Böhm-Bawerk'in zaman tercihini dayandırdığı ilk neden, gelecekle 
ilgili bekleyişlerin iyimser olması ve bireylerin gelecekte, gereksinmele-
rinin daha iyi karşılanacağını ve olanaklarının artacağını beklemeleri-
dir. Gelecekle ilgili gelir bekleyişleri ne kadar yüksekse, bireylerin zaman 
tercihi o kadar fazla  olacaktır. Bu olgu, gelirdeki artışın, gelirin marji-
nal faydasında  yol açtığı azalmanın doğal bir sonucudur. Eğer bireyler, 
gelirlerinin tamamının zaman içindeki tüketiminden sağlayacakları 
faydayı  maksimize etme çabasına girişiyorlarsa, gelecekteki gelir ne 
kadar yüksekse bunun marjinal faydası  o kadar düşük olacağından, 
(8.37) gereğince zaman tercih oranı o kadar yüksek olacaktır; cari 
tüketimden vazgeçerek gelecekteki gelir ve tüketimi artırmanın toplam 
fayda  üzerindeki olumsuz etkisini telafi  etmek için, bireyler, cari tü-
ketiminden vazgeçtikleri her birim başına daha fazla  faiz  talep edecek-
lerdir. Ancak bu, durgun durum koşullarında geçerliliğini yitirmektedir. 
Bu koşullarda gelir, zaman içinde değişmediği için, zaman tercihini 
gelirin azalan marjinal faydasına  bağlamak olanaksızdır. 

Zaman tercihinin ikinci nedeni olarak bireylerin ruhsal durumla-
rıyla ilgili unsurlar sayılmaktadır. Bunlar; gelecekteki gereksinmelere 
yeterli önem verilmemesi, bireylerin uzak görüşten yoksun olmaları, 
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ömürlerinin uzunluğu konusundaki belirsizliğin etkileri ve cari zevk-
lerinden vazgeçmeleri için gerekli irade gücüne sahip olmamalarıdır. 
Bu nedenler zaman tercihi için yeterli olmakla birlikte bireysel dav-
ranışların irrasyonelliği varsayımına dayandığı için neoklasik yak-
laşımın en temel aksiyomuna ters düşmektedir. 

Böhm-Bawerk'in zaman tercihine gösterdiği üçüncü neden, do-
lambaçlı üretim yöntemlerinin verimliliğidir. Burada verimlilik sadece 
fiziksel  olarak değil değer olarak de tanımlanmakta, ancak, daha önce 
saptandığı gibi, tek mal varsayımı altında bu ayırım önemini yitirmekte-
dir. Cari mallar, gelecekteki mallara kıyasla daha uzun bir dönem için 
yatırılabildiğinden bunların verimlilikleri daha yüksek ve dolayısıyla 
bireylerin bunlara atfettiği  değer daha fazladır.  Böhm-Bawerk bunu, 
faizin  varlığı için, diğer iki nedenden bağımsız yeterli  bir neden  olarak 
ortaya atmaktadır. Ancak, dolambaçlı üretim yöntemlerinin verim-
liğinin cari mallara yönelik bir tercih yaratması sadece üreticiler  için 
söz konusudur; kısaca, üreticiler, cari malları, bunların üretim dönemi 
içinde kullanılmasından doğacak faizi  elde etmek için talep edebilir-
ler. Bu talep, cari malların arzından veya sermaye arzından bağım-
sızdır ve onu etkilemez. Üretimde bulunmayanlar için dolambaçlı 
üretim yöntemlerinin verimliliğinin, cari mallara dönük bir zaman ter-
cihi' ortaya çıkartması söz konusu olamaz. Zaman tercihi, cari mallar-
dan vazgeçme karşılığında bireylerin neden dolayı bir faiz  talep ettikleri 
sorunudur. Oysa dolambaçlı üretim yöntemlerinin verimliliği, üretici-
lerin (girişimcilerin) cari malları elde etmek için neden dolayı faiz 
ödemeye razı oldukları  sorusunu cevaplandırmaktadır. Bu nedenle 
de dolambaçlı yöntemlerin verimliliği, bireylerin sermaye arzlarını be-
lirleyen bir unsur niteliğinde değildir. Diğer iki nedenden en azından 
bir tanesi geçerli değilse, sermaye arzını belirlemek mümkün olmaya-
cağından bu üçüncü neden, tek başına, faiz  oranının belirlenmesi için 
yeterli değildir. 

Fislıer, zaman tercihinin nedenlerini, yukarıdaki üç unsurdan sadece 
ilk ikisini içeren değişik bir sistematik içinde sunmakta ve bunları iki 
temel kategori içinde incelemektedir; bireylerin gelir  akımının nitelik-
leri  ve kişisel  unsurlar.  Bunların ilkinde gelirin büyüklüğü, zaman içindeki 
dağılımı, gelir bekleyişlerinin risk unsuru ve belirsizliği temel neden-
lerdir. Gelirin zaman içindeki dağılımı ve gelir bekleyişlerinin risk un-
suru veri iken, bireyin gelir düzeyi ne kadar yüksek ise zaman tercihi 
o kadar düşük olacaktır. Bu, Keynes'in tüketim fonksiyonunun  farklı 
bir ifadesidir:  gelir düzeyi düşükken cari tüketimin gelire oranı yüksek 
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olmakta ve gelir arttıkça tüketim eğilimi düşmektedir. Diğer yandan 
beklenen gelirin zaman içindeki dağıhmının zaman tercihine etkisi, 
yukarıda incelenen biçimdedir: eğer beklenen gelir zaman içinde artma 
eğilimi gösteriyorsa zaman tercihi yüksek, aksi halde düşük olacaktır. 
Gelir bekleyişlerindeki risk ve belirsizlik unsuru Fisher'in, yukarıdaki-
lerden farklı  olarak zaman tercihine gösterdiği en önemli nedendir. 
Gelirin büyüklüğü ve zaman içindeki dağılımı veri iken, bu geliri elde 
etme olasılığı ne kadar yüksekse, zaman tercihi de o kadar yüksek ola-
caktır. Eğer gelecekte elde edilmesi beklenen gelirin elde edilme olasılığı 
düşükse birey, gelecekteki gereksinmelerinin karşılayamama olasılığını 
hesaplayarak bugün, geleceğe yönelik tasarruflarda  bulunacaktır. 
Gelirin zaman içindeki dağılımı veri iken, eğer bu geliri elde edememe riski 
bütün dönemler için aynı ise, bunun zaman tercihi üzerindeki etkisi, 
düşük gelir düzeyinin etkisiyle aynı olacaktır: kısaca, risk unsuru ta-
şıyan gelir düşük gelirle eşdeğerlidir. 

Gelirle ilgili bu unsurların zaman tercihi üzerindeki etkisi bireysel 
farklılıklara  göre değişecektir. Bu farklılıklar  uzak görüş, irade gücü, 
alışkanlıklar, ömrün uzunluğu konusundaki bekleyişler, gelecek nesil-
lere miras bırakma arzusu ve modayı izleme alışkanlığı gibi husus-
larda ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü gibi bu unsurların bir kısmı, 
yukarıda ikinci nedende ele alınanlarla aynıdır. 

Bireysel davranış normları veri ve gelirin risk unsuru bütün 
dönemler için aynı iken, zaman tercihini gelirin büyüklüğü ve zaman 
içindeki dağılımı ile açıklamak mümkündür; kısaca, beklenen gelir 
ne kadar yüksekse zaman tercihi o kadar artacaktır. Bireyin zaman 
içindeki gelir akımı veri iken, cari tüketimden vazgeçtiği her birimin 
zaman tercihi açısından maliyeti daha yüksek olacaktır. Bunun nedeni, 
cari gelirden yapılan tasarrufların  gelecekteki geliri yükselterek, (8.37) 
gereğince, cari dönemle gelecek arasındaki marjinal ikâme oranını 
artırmasıdır. Böyle bir durumda bireyin cari dönemdeki tasarruf 
arzı ancak faiz  oranı arttığı zaman artacaktır. 

Bunu saptamak için bireyin t ve t + 1 dönemlerinde  beklediği  gelirleri-
nin Qt ve Qt+V  piyasa faiz  oranının i olduğunu varsayalım. Birey, bir 
dönem için bu orandan q t kadar borç verdiği zaman gelecek dönemde 
elde edeceği gelir, (f l+1: 

qt+1 = (l+i)q,  (8.38) 
olacaktır. Bu durumda t dönemindeki tüketim olanağı Qt—qt; t + 1 
dönemindeki tüketim olanağı ise Qt+1 + <?t+1 olacaktır. Bireyin, za-

\ 
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man içindeki gelirlerinin tüketiminden elde edeceği toplam fayda,  U, 
bu iki dönemdeki gelirin fonksiyonu  ise: 

U  =f(Qt~qt,  Qt+1+q,+1) (8.39) 
olacaktır. Toplam faydanın  maksimizasyonu için, bugün vazgeçtiği 
gelir dolayısıyla kaybettiği faydanm,  bir sonraki dönemdeki ilave geli-
rinin faydasına  eşit olması gerekir; yani, yi ve i veri iken, qt+j'i o 
şekilde seçecektir ki, bunların toplam faydada  yol açtığı değişmeler bir-
birine eşit olsun. Böylece: 

d u = " i r d1< + - £ r ~ = 0 (8.40) 

olmalıdır. Burada, eşitliğin sağ tarafındaki  ilk ifade,  t döneminde vaz-
geçilen tüketimin yol açtığı fayda  kaybı, ikinci ifade  ise t-f-1  dönemin-
deki ilave tüketimin sağladığı ilave faydadır.  Birey, bu ikisi eşitlenene 
kadar qt

,yi artıracaktır. (8.40)'daki ifadeyi: 

= (8.41) 

şeklinde yazmak mümkündür. Bu ifadenin  sağ tarafı,  t dönemindeki 
gelirin marjinal faydasının  t + 1 dönemindeki gelirin marjinal fayda-
sına oranı olduğu için (8.37) gereğince 1 -f~£>  ya eşittir. Diğer yandan 
(8.38)'den: 

— dqt+1ldqt  = 1 + i (8.42) 
olduğundan, bireyin zaman içinde toplam faydasmı  maksimize etmesi 
için: 

Q=i (8.43) 
olmalıdır. 

Bireyin zaman tercih oranı, q, gelirinin zaman içindeki dağılmının 
bir fonksiyonudur.  Gelecekteki gelir cari gelir aleyhine arttığı zaman 
(8.41)'deki zaman tercih oranı artacak ve dolayısıyla birey, (8.43)'deki 
maksimum fayda  koşulu gereğince, vazgeçtiği her birim gelir başına 
daha fazla  faiz  talep edecektir. Böylece tasarruf  arzı faizin  artan bir 
fonksiyonu  olmaktadır. Avusturya-Wicksell modelinde, tasarruf  ta-
lebi veya yatırım miktarı üretim dönemi ile birlikte artmakta, ancak 
sermayenin faiz  oranı azalmaktadır. Diğer yandan üretim dönemiyle 
birlikte tasarruf  talebi artacağından girişimciler giderek daha yüksek 
faiz  ödemek zorunda kalacaklardır. Denge: 

Q = i = r (8.44) 

) 
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olduğu noktada oluşacak, zaman tercih oranı, piyasa faiz  oranı ve ser-
mayenin faiz  oranı eşitlenecektir. Üretim döneminin daha da uzatıl-
ması halinde tasarruf  talebi ve zaman tercih oranı artacak, buna karşılık 
sermayenin faiz  oranı azalacaktır.1 Böylece, işgücü arzı veri iken, za-
man tercihi ve dolambaçh üretim yöntemlerinin verimliliği bir arada 
üretim dönemini, yatırım miktarını ve faiz  oranını belirleyecektir.2 

8.5. AVUSTURYA-WİCKSELL  SERMAYE  TEORİSİNİN 
DEĞERLENDİRMESİ 

Wicksell'in formüle  ettiği biçimiyle Avusturya sermaye teorisi, 
klasik ücret fonu  teorisinin bir uzantısı niteliğindedir. Bu teoride reci 
ücretler, ücret fonu  veya sermaye stoku ile istihdam düzeyinin bir 
oranı olarak tanımlanmaktadır: 

w = K/N  (8.45) 
Bu eşitlik, klasik teoride farklı  biçimlerde yorumlanmaktadır. Ücret 
fonu  yaklaşımında K'nin belirlenmesi vurgulanmakta ve ücretler K'ya 
bağlı olarak belirlenmektedir. Oysa Ricardo'da, asgari geçimlik ücretler 
dışsal etkenlerle belirlendiği için, bu eşitlikte sermaye birikimi, istihdam 
düzeyini belirlemektedir. Avusturya teorisinin (8.28)'deki ilişkisi: 

w = 2 K/tN  (8.46) 
şeklinde yazıldığı zaman bu iki yaklaşımın benzerliği açıkça ortaya 
çıkmaktadır. Burada ücretler, bu eşitlik tarafından  tanımlanmakta, 
ancak üretim dönemi, ilişkiye bir değişken olarak girmektedir. Ayrıca 
buradaki sermaye stoku ile ücret fonu  teorisinin sermaye stokunun 
içerikleri farklıdır;  ikincisinde sermaye sadece cari işgücüne yapılan 
ödemeleri içerdiği halde burada üretim araçları, bunların üretimi için 
kullanılan işgücüne yapılan ücret ödemeleri cinsinden ifade  edildiği 
için, sermaye hem cari, hem de dolaylı işgücü ödemelerini içermektedir. 

Bir başka açıdan da Avusturya sermaye teorisi ile Ricardo arasında 
bir paralellik kurmak olanağı vardır. Ricardo, ücretlerdeki sürekli 
bir artışın, üretimde işgücü yerine makinelerin kullanılmasına yol 

1 Soruna Fisher'de, tasarruf  arzı ve talebi açısından değil cari ve gelecekteki gelir talebi 
açısından bakılmaktadır. Ancak özünde, bu yaklaşım da faiz  oranım, zaman tercihi ve verim-
liliğin karşılıklı olarak dengeye gelmesi yoluyla belirlemektedir. Verimlilik kıstası olarak, üretim 
dönemi reddedilmekte, bunun yerine getiri oranı kavramı getirilmektedir. 

2 (8.44)'deki eşitlik durgun durumda, Wicksell'in belirttiği gibi, girişimci kârının olma-
dığım göstermektedir. Sermayenin verimliliğinden doğan faiz  oram tamamen tasarruf  sahiplerine 
gitmekte, net kâr sıfır  olmaktadır. 
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açtığını belirtmektedir. Ricardo  etkisi  denen bu olgu, ücretlerdeki 
artışın, toplam sermayenin işletme sermayesi ve sabit sermaye arasın-
daki dağılımını ikincisi lehine değiştirdiğini ortaya koymaktadır. 
Bunu, yukardaki modelde, üretim döneminin uzaması şeklinde yorum-
lamak mümkündür: nitekim Wicksell'in yorumu da bu yöndedir. Şekil 
8.3.'de ücretlerin w>' dan w "ne yükselmesi üretim döneminin uzaması 
sonucunu doğurmakta, ancak faiz  oranın düşmesini engelleyememek-
tedir. Bununla beraber Avusturya sermaye teorisinin aksine kârı 
Ricardo ne üretim dönemini uzatmanın, ne de sermayenin verimliliğine 
bağladığından bu iki yaklaşım arasındaki benzeşim bu noktada son 
bulmaktadır. 

Avusturya sermaye teorisi ve özellikle üretim dönemi kavramı 
ile bunun bir verimlilik kıstası olarak kullanılması, neoklasik teori 
içinde oldukça ciddi eleştirilere hedef  olmuştur. Fisher bu kavramın 
anlamsızlığını belirtirken Clark, teoride varsayılan koşullar altında bu 
kavramın gereksizliğini ileri sürmektedir. Wicksell de ortaya çıkan 
sorunlara tatmin edici çözümler getiremediği için daha sonra üretim 
dönemi kavramını hemen hemen tamamen terketmek eğilimine gir-
miştir. Burada önce bu eleştiriler ele alınacak ve sonra da kavramın 
genelliğinin sınırları üzerinde durulacaktır. 

Daha önce de saptandığı gibi üretim dönemi kavramının işlevsel-
liği ancak durgun durum koşullarında söz konusudur. Bu koşullarda 
üretim araçlarının yaş ve miktar bileşimi, üretilen nihaî output miktarı, 
dönem başına yapılan gayri safi  yatırımlar veridir ve zaman içinde 
değişmemektedir. Ekonomide net yatırım olmadığından sermaye sto-
kunun bütünün de değişmesi söz konusu değildir. Her dönemde kul-
lanılan bütün üretim araçları aynen yenilenmekte ve dönem başına 
elde edilen output ile sermaye stoku arasındaki oran değişmemektedir. 
Bu açıdan üretim ve tüketimin eşanlandığından  bahsetmek olanağı 
vardır.1 Sermaye ile output arasındaki ilişkiyi göstermek için üretim 
dönemi kavramına gerek yoktur: üretim döneminin ne kadar uzun ol-
duğu cari yatırım ve sermaye stoku ile output arasındaki ilişkiyi et-
kilememektedir. Üretim döneminin belirlediği tek şey outputun ve 
sermaye stokunun büyüklüğüdür. Bu nedenle Clark tipi, zaman-bo-
yutsuz bir üretim fonksiyonu  sermaye ile output arasındaki ilişkiyi 

1 Buna sık sık verilen örnek, bir mahzendeki şarap stokunun yıllanmasıdır. Eğer bir şarap 
mahzeninde 20 tane farklı  yaşta (1,2,..., 20 yıllık) şarap varsa ve her yıl, 20'nci yılını dolduran 
şişe tüketiliyor, buna karşılık sıfır  yaşında yeni bir şişe dolduruluyorsa, her dönemdeki tüketim 
20 yıllık bir şişe şarap, sermaye stoku da 0,1,...,19 yıllık 20 şişe şaraptır. 
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göstermek için yeterlidir. Bu fonksiyon  üzerindeki her nokta, farklı 
durgun-durum dengesindeki sermaye stoku-output bileşimini göstere-
cektir.1 Bu fonksiyon,  sermaye stoku ile sermayenin marjinal verim-
liliği arasında ters yönlü bir ilişki verecek ve sermaye-output (hasıla) 
katsayısı da üretim dönemi kavramının yerini alarak sermaye stoku 
ile birlikte artacaktır.2 Bu durumda modelin hareket noktası üretim 
dönemi değil, (8.29)'daki üretim fonksiyonu  olacaktır. 

Durgun-durum koşulları altında bile üretim dönemi kavramının 
ve bu kavrama bağlı olarak sermaye stoku, üretim döneminin uzunluğu 
ve bölüşüm arasında oluşturulan ilişkilerin geçerliği, modelin iki temel 
niteliğine bağlıdır. Bunlardan ilki, outputun değerinin saptanmasında 
basit faiz  oranının kullanılması; ikincisi ise üretim araçlarınm sadece 
bir dönemde kullanılıp yok olmasıdır. Oysa sistemde basit faiz  yerine 
bileşik faiz  kullanıldığı ve /veya dayanıklı üretim araçları (sabit sermaye) 
sisteme sokulduğu zaman, hem üretim dönemi kavramı, hem de bu kav-
rama dayanılarak yapılan önermeler geçerliğini yitirecektir. 

Bunu incelemek için önce sistemde sabit sermayenin olmadığını 
varsayarak yukarıdaki ekmek üretim modeline dönelim. Wicksell 
formülasyonuna  uygun olarak işgücünün zaman içindeki dağılımının 
eşdenli ve x = y = a = l olduğunu varsayalım. Bu durumda ortalama 
üretim dönemi T = 2 olacaktır. Outputun değeri, üretimde kullanılan 
işgücüne yapılan ödemelerle sermayenin yatırım miktarı üzerinden 
hesaplanan faizin  toplamına eşittir. Ücret ödemesi her dönemde w 
olduğundan toplam olarak ücret 3w>'dur. Eğer bu ücret ödemeleri üze-
rinden hesaplanan faizde  basit faiz  uygulanır, yani girişimci sırasıyla 

1 örneğin 30 yıllık 30 farklı  şarap şişesi içeren bir mahzende (durgun durumda) output, 
bir şişe 30 yıllık şarap, sermaye stoku ise 0,1,...,29 yıllık 30 şişe şaraptır. Bu ekonomide hem 
sermaye stoku hem de output daha yüksektir (bir şişe 30 yıllık şarap bir şişe 20 yıllık şaraptan 
daha fazla  outputtur). Bu ekonominin denge durumu, üretim fonksiyonu  üzerinde, diğerine na-
zaran daha sağdadır. 

2 Ancak burada da temel bir sorun ortaya çıkmaktadır: Clark tipi bir üretim fonksiyonu 
üzerindeki noktalar farklı  durgun-durum denge noktaları olduğundan, üretim fonksiyonunun 
türevini almak veya sermaye stoku arttıkça  sermaye-hasıla katsayısının artacağından, faiz 
olanının düşeceğinden bahsetmek olanağı yoktur. Zira üretim fonksiyonu  üzerindeki bir hareket 
belli bir ekonominin sermaye stokunun değişmesi değil, durgun durumdaki belli bir ekonomi-
den diğer birine geçmek demektir. Bu durumda fonksiyon,  belli bir ekonomideki sermaye biri-
kiminin incelenmesinde bir anlam taşımayacaktır. İleride görüleceği gibi makro-hütüncül üretim 
fonksiyonunun  birikim sürecinin analizinde kullanılması, farklı  durgun durum denge nokta-
larının kıyaslanmasından çıkain sonuçların, dinamik değişmelere  uygulanması veya fark  ile 
değişme  kavramlarının birbirlerinin yerine kullanılması demek olduğundan bu tip bir analizin 
geçerliği oldukça tartışmalıdır. 
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3, 2 ve 1 dönem bağlı  tuttuğu  faiz  geliri  üzerinden  faiz  hesaplamazsa 
toplam faiz  3wr -\-2wr J

rwr  olacağından outputun değeri: 

Q = 3u> (1 +2r) (8.47) 

olacaktır. Diğer yandan (8.15)'deki bölüşüm denkleminde t/2 yerine 
T  ve üretim dönemi t yerine de 3 koyarsak: 

Q = 3w (1+rT) (8.48) 

olacaktır. Görüldüğü gibi: 

3H> ( l + 2 r ) = 3u; (1+rT) (8.49) 

eşitliği, faiz  oranı ne olursa olsun T = 2 için geçerlidir. Diğer bir deyimle 
(8.49)'un çözümünden elde edilen ortalama üretim dönemi, Avusturya 
sermaye teorisinin tanımıyla çakışmaktadır. 

Ancak, girişimci faiz  oranım, yatırdığı ücret üzerinden değil, yatır-
dığı toplam sermaye üzerinden hesaplayacaktır. Henüz elde edilemeyen 
ve yatırılmakta devam eden faiz  geliri de toplam sermayenin bir par-
çasıdır. Bu da yatırıldığına göre bunun üzerinden de bir faiz  hesaplana-
cak ve bu, basit değil bileşik  faizin  ortaya çıkmasına yol açacaktır. 

Bu durumda, girişimcinin t = 0 döneminde ödediği ücretin bu dönem 
sonundaki değeri w (1 -|-r), t = l dönemi sonundaki değeri [w>(l + r ) ] ( l + r ) 
ve t = 2 dönemi sonundaki değeri de [w(l -\-r) (1 + r ) ] (1+r ) = w (1 + r ) 3 

olacaktır. Aynı şekilde t = l ve «=0 dönemlerinde de yatırılan sermaye 
üzerinden elde edilecek faizleri  hesaplarsak, toplam outputun değeri: 

Q = w (1 + r ) 3 + m>(1 +r)2 + w(  1 + r ) (8.50) 

olacaktır. Diğer yandan, bileşik faiz  uygulandığında outputun değeri: 

Q = 3w ( l + r ) T (8.51) 

olmalıdır. Böylece: 

w(l + r ) 3 + m>(1 + r ) 2 + w(l +r) = 3w(l + r ) T (8.52) 

eşitliğinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Yukarıda, basit faizle  yapılan 
hesaplamada, faiz  oranı ne olursa olsun (8.49)'daki eşitlik T=  2 ver-
mektedir. Oysa burada T=  2 olması için faiz  oranının sıfır  olması ge-
rekmektedir.1 Faiz oranının sıfırdan  farklı  hiç bir değeri için T = 2 
olamamaktadır. Bu nedenle eğer r > 0 ise, (8.52), üretim dönemini, 
faiz  oranının artan bir fonksiyonu  olarak tanımlamaktadır: 

1 Aynca şunu da ilave etmek gerekir ki r = 0 olduğu zaman (8.52)'deki eşitlik, T'nin 
bütün değerleriyle bağdaşır ve T  = 2, bu değerlerden sadece biridir. 
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l o g ( 3 + 6 r + 4 ^ + r 3 ) — log 3 
log( l+r) 

(8.53) 

olduğundan, faiz  oranından bağımsız bir üretim dönemi tanımlamak 
olanağı yoktur. Böhnm-Bawerk ve Wicksell'in tanımladığı ortalama üre-
tim dönemi, (8.3), bu koşullarda ancak r— 0 olduğu zaman geçerlidir. 

Bileşik faiz,  üretimin her kesim ve aşamasında, kapitalistin elde 
ettiği getiriyi, yatırdığı toplam sermaye üzerinden hesaplamasının bir 
sonucu olmaktadır. Bunu, ekonomide farklı  üretim kesimleri olduğu 
zaman, bu kesimlerde elde edilen getiri oranlarının eşitlenmesi şeklinde 
de yorumlamak olanağı vardır. Yukarıdaki ekonominin durgun durumda 
olduğunu; her dönem  içinde z— 1 birim işgücü kullanılarak b kadar 
buğday; y = l birim işgücü ve b kadar buğday kullanılarak a kadar 
un; ve x=l birim işgücü ve a kadar un kullanılarak bir birim ekmek 
üretildiğini varsayalım. Her ne kadar un ve buğday, geçen üretim dö-
nemlerinden devralınmışsa da, ekonomi durgun durumda olduğu için, 
üretilen output ve kullanılan sermaye stoku her dönem aynı kalmakta 
ve üretim araçları ile output arasında eşanlı bir ilişki oluşturmak ola-
nağı ortaya çıkmaktadır. Buğday, un ve ekmek kesimlerinin fiyat 
denklemlerini yazarsak: 

olmakta, Q2 buğdayın, (), de unun değerini göstermektedir. Görüldüğü 
gibi burada, her kesimde yatırılan toplam sermaye üzerinden aynı 
oranda getiri sağlanmaktadır. Bu sistemin çözümü Q için (8.50)'deki 
eşitliği verecek; kesimlerin aynı getiri oranını elde etmeleri, bileşik faizin 
ortaya çıkmasına yol açacaktır. 

Üretim döneminin uzunluğu faiz  oranına bağlı olduğu için outputu, 
(8.19)'da olduğu gibi üretim döneminin bir fonksiyonu  olarak yaza-
bilmek için faiz  oranının başlangıçta bilinmesi gereklidir. Bu durumda 
ise faiz  oranını, üretim dönemini uzatmanın verimliliği ile açıklamaya 
olanak yoktur, ö te yandan, faiz  oranından bağımsız olarak üretim 
dönemi ile sermaye stoku arasında bir ilişkinin varlığından bahsetmek 
de olanaksızdır. Aynı sorun Clark tipi bir zaman-boyutsuz üretim 
fonksiyonu  için de söz konusudur. İleride, Sraffa  yaklaşımı incelenirken 
görüleceği gibi, faiz  oranından bağımsız olarak sermaye stokunu ta-
nımlamak olanağı mevcut olmadığından, outputun, sermayenin bir 

bQ2 = w ( l + r ) 

aQ\ = (bQ2 + u>) ( l + r ) 

Q = (oÇ, +ıp) ( l + r ) 
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fonsiyonıı  olarak yazılabilmesi için faiz  oranının başlangıçta bilinmesi 
gerekir. 

Outputun değerine ulaşmada basit faiz  yerine bileşik faizin  uygulan-
ması gereği, Avusturya sermaye teorisinin geçerliğini başka bir açıdan da 
kısıtlamaktadır: üretim dönemi ve sermaye yoğunluğu seçimi ile faiz 
ve ücret arasındaki ilişki. Modelde bu, pozitif  1Vicksell  etkisi  şeklinde 
ortaya çıkmakta, sermaye stokunun değeri, ücretlerle aynı, faiz  oranı 
ile ters yönde değişmektedir, işgücünün zaman içindeki dağılımı 
eşdenli olmadığı zaman, outputun değerine ulaşmada basit faiz  yerine 
bileşik faizin  uygulanması, sermaye stokunun değeri ile faiz  oranı 
ve ücret arasındaki ilişkileri tersine çevirebilmekte; sermayenin değeriy-
le ücretin ters yönde değişmesine olanak vererek Wicksell etkisinin 
negatif  olmasına yol açmaktadır. Bu olgu, neoklasik yaklaşımın kıtlık-
fiyatlandırması  yöntemine tamamen ters düştüğü için teorinin geçer-
liğini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu sorunlar da daha sonra Sraffa 
modelinde geniş olarak incelenecektir. 

Üretim araçlarının birden fazla  dönemde kullanılması veya sabit 
sermayenin mevcut olması halinde de üretim dönemi, faiz  oranından 
bağımsız olarak belirlenemez. Bunun incelemek için t = 0 döneminde bir 
işçi tarafından  üretilen bir makinenin t= 1 ve t= 2 dönemlerinde, işgücü 
kullanılmaksızın, dönem başına Q kadar output ürettiğini varsayalım. 
Bu koşullarda makinenin ve outputun üretim maliyeti u> olacaktır. 
Faiz oranı, üretilen toplam outputun net cari değerini makinenin üretim 
maliyetine eşitleyen oran olarak tanımlandığından, basit faiz  kullanırsak: 

- = n V ) + m <8-5*> 
Q ve w veri iken faiz  oranını tanımlamaktadır.1 Buradan: 

Ç - w — ( 2 + 3 7 )  ( 8 ' 5 5 ) 

1 Eğer makinenin ömrü bir dönem olsa ve ! = 1 döneminde Q kadar output ürettikten 
sonra yok olsaydı, Q = w (1 -f  r) veya uı — Q!(  1 + r); eğer sadece I  = 2 döneminde Q kadar 
output üretseydi Q = w (1 + 2r) veya w = Q/(l  + 2r) olacaktı. Makine bu iki dönemde de 
output ürettiği için, makinenin üretim maliyetinin yarısının t — l'deki diğer yarısının da 
t — 2 deki outputun cari değerine eşitlendiği söylenebilir. Bu durumda w /2 — Q (1 • r) ve 
w /2 = Q (1 -f  2r) olacak, bu ikisinin toplamı (8.54)'ü verecektir. Eğer t = 1 ve t = 2 dö-
nemlerinde Q kadar output üretmek için makinenin yanında, dönem başına bir işçi kullanıl-
saydı, yukarıdaki ifadenin  sağ tarafındaki  Ç'nun yerini Q-w alacaktı. 
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olacaktır. Diğer yandaıı ortalama üretim dönemi kavramına dayanılarak 
saptanan outputun değeri: 

2Q = w (1 +tT)  (8.56) 

olduğundan, (8.55) ve (8.56)'dan: 

3 + 4r 
2 + 3r (8.57) 

olmakta, ortalama üretim dönemi faiz  oranına bağlı olarak değişmek-
tedir. Faiz oranı ancak sıfır  olduğu zaman, bu ilişkinin tanımladığı or-
talama üretim dönemi ile Avusturya sermaye teorisinin teknolojik 
olarak tanımladığı ortalama üretim dönemi aynı olmaktadır.2 Faiz 
oranının pozitif  değerleri için T < 3/2 olmakta ve r arttıkça azal-
maktadır. 

Aynı olgu bileşik faizin  kullanılması halinde de ortaya çıkmaktadır. 
Bu durumda (8.54): 

w = 7T~l—T + „ i « (8-58) (1 + r) (1 + r)2 

ve: 

w 
(1 + r)2 

(8.59) 
2 + r 

Diğer yandan, outputun değeri ortalama üretim dönemine göre sapta-
nırsa: 

2Q = w (1 + r)T  (8.60) 

olacaktır. (8.59) ve (8.60)'dan: 

T = 21og( l+r) - log(2+r)+log2 
log (1+r) 

ortalama üretim dönemini, yine faiz  oranının bir fonksiyonu  olarak ta-
nımlamaktadır. Faiz oranı sıfır  olduğu zaman bu eşitlik, ortalama 
üretim döneminin herhangi bir değeri ile bağdaşabilir; ancak bu du-
rumda r = 3 / 2 hem (8.60), hem de (8.59)'da, w veri iken, aynı output 
değerini vermektedir. Bunun dışındaki faiz  oranları için T = 3 / 2 de-
ğeri gerçekleşmeyecektir. 

1 Modelde K  = w + 2u> ve C = w + w olduğundau Avusturya sermaye teorisinin orta-
lama üretim dönemi tanımı gereğince T — K / C = 3 / 2 olacaktır. 
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8.6. GETİRİ  ORANI 

Avusturya sermaye teorisinin üretim dönemi kavramı ve bunun 
outputla olan ilişkisi, bu yaklaşımın faiz  teorisinin, sermayenin verim-
liliği ile ilgili yönünü oluşturmaktadır. Ancak, bu kavramla ilgili so-
runlar, yaklaşımın faiz  teorisinin geçerliğini büyük ölçüde etkilemek-
tedir. Bununla beraber neoklasik teoride, faiz  ile sermayenin verim-
liliği konusunda en azından iki farklı  yaklaşım daha mevcuttur. Bun-
lardan biri, daha önceki bölümlerde ele alınan üretim fonksiyonu 
yaklaşımı; diğeri ise burada incelenecek olaıı Fisher'in getiıi oranı yak-
laşımıdır. Bu yaklaşım, sermayenin farklı  kullanım biçimlerini vurgu-
lamakta ve bu kullanımların sağladığı getirilerin kıyaslanmasından do-
ğan bir verimlilik kıstası türetmektedir. Bu kıstas, getiri oranı, zaman 
tercihi ile birlikte Fisher'in faiz  teorisini tamamlamaktadır. 

Fisher'in faiz  teorisinin hareket noktası, daha önce zaman tercihi 
incelenirken de görüldüğü gibi, sermaye değil gelirdir. Fiziksel üretim 
araçlarının en önemli niteliği, bunların bir gelir kaynağı olmasıdır; 
diğer bir deyimle gelir, üretim araçlarından veya sermaye mallarından 
doğmaktadır. Ancak, bu üretim araçlarının değeri, sermayenin değeri, 
ile gelirin değeri arasındaki ilişki, ilkinden ikincisine doğru değil, gelir-
den sermayeye doğrudur; kısaca, üretim araçlarının değeri, bunların 
kullanılmasıyla yaratılan gelirin büyüklüğüne bağlıdır. Faiz, bu anlamda, 
gelir ile sermaye arasındaki ilişkiyi kuran bir unsurdur. Üretim araç-
larının belli bir kullanımı sonucunda, zaman içinde ortaya çıkan gelir 
akımının, belli bir faiz  oranından kapitalize edilen değeri, bu araçların 
bütüncül değerinin ifadesi  olan sermayenin değerini verir. Bu nedenle 
yaklaşımda, üretim araçları, geriye dönük olarak bunların üretim ma-
liyetleri ile değil, ileriye dönük olarak, gelecekte yaratılan gelirlerle 
değerlendirilmektedir. Böylece bir değerlendirmenin yapılabilmesi için, 
gelecekte ortaya çıkacak gelirle bu gelirlerin cari değerlere indirgen-
mesini sağlayacak faiz  oranı, yaklaşımın iki temel değişkenidir. 

Diğer yandan, gelecekte elde edilen gelirlerin büyüklüğü ve zaman 
içindeki dağılımı, bu üretim araçlarının kullanım biçimine bağlıdır. 
Dolayısıyla, bir bireyin, zaman içindeki farklı  gelir akımlarından birini 
seçmesi, üretim olanaklarını belli bir biçimde kullanması demektir. 
Eğer belli bir üretim olanağının iki farklı  kullanımından doğan gelir 
akımı aynı, ancak bunların birinde elde edilen gelir mutlak olarak daha 
fazla  ise, birey bu kullanımı seçecektir. Örneğin, iki kullanımdan biri 
m dönem için, dönem başına 100, ikincisi ise aynı dönemde, dönem 

f 
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başına 110 birim gelir sağlıyorsa, her ikisinde de gelirin zaman içindeki 
dağılımı eşdenli olduğu halde ikincisinde gelirin düzeyi mutlak olarak 
daha yüksek olduğu için, ikinci gelir akımı veya bu gelir akımını sağla-
yan sermaye kullanımı seçilecektir. Ancak, farklı  kullanımların yarat-
tığı toplam gelir aynı olduğu halde, bunların zaman içindeki dağılımı 
farklı  ise veya hem toplam gelir hem de zaman içindeki dağılım farklı 
ise, bireyin bu iki kullanımdan hangisini seçeceği piyasa faiz  oranına 
bağlıdır. Piyasa faiz  oranı veri iken, bu kullanımlardan hangisi üretim 
araçları için daha yüksek bir cari değer (PV)  veriyorsa birey onu 
seçecektir. 

Bunu incelemek için bireyin aynı ürelim olanaklarını kullanma-
da seçebileceği iki farklı  yol olduğunu varsayalım. Bu kullanımlardan 
ilkinde birey t + 1 , t-\-2,..,t-\-m.  dönemlerinde sırasıyla x t + 1 ,  xt+2,..., 

x t + m  kadar gelir, ikincisinde ise yine avnı dönemlerde sırasıyla r ( + 1 , 
y t + 2 , . . . , y , + m kadar gelir elde edeceğini tahmin etsin. Piyasa faiz  oranı 
i iken bu kullanımlardan elde edilen gelirlerin t dönemindeki PF'lcri: 

= ( r S r + ( f t f  + — + ( r ¥ 5 * - f  d + ^ - V i (8.62) 

= ffi)  + + • • • • + ( r 3 K = ! ( 8 - 6 3 ) 

olacaktır.1 Bu ifadede  x  ve y'Ierin bazıları sıfır  veya negatif  olabilir. 
İlk durumda, o kullanım o dönemde gelir getirmeyecek: ikinci durumda 
ise o kullanım o dönemde ilave harcama (gider) gerektirecektir. 

Piyasa faiz  oranı veri iken hangi kullanım daha yüksek PV  sağ-
lıyorsa o kullanım seçilecektir. Ancak birey, o kullanımın ortaya çıkar-
dığı gelir akımına bağh kalmak zorunda değildir. Örneğin, eğer veri 
faiz  oranında bireyin zaman tercihi, gelirinin daha büyük bir kısmının 
ileriki dönemlerde harcanmasını gerektiriyorsa, t-|-l,...,t-|~fc  dönem-
lerinde (k  < m) elde ettiği xt+1,...,xt+k  kadar geliri, piyasa faiz  ora-
nından bu dönemlerde borç verip tüketimini /c-)-l döneminden itibaren 
o dönemlerde elde ettiği gelirlerinin üzerine çıkartmak olanağına sahip-
tir. 

Faiz oranı değiştiği zaman PV  de değişmektedir; beklenen gelir-
ler veri iken faiz  oranındaki bir artış PF 'y i azaltacaktır. Ancak bu 

1 t döneminde yatırılan bir birim gelirin t + 1 dönemindeki değeri (1 + i), t  + 2 döne-
mindeki değeri (1 + i)- .. . olduğu için ( + 1 döneminde elde edilen bir birim gelirin t  dönemin-
deki değeri (PV'si)  1 / (1 + i)... olacak ve yukarıdaki ifade  elde edilecektir. 
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iki kullanımdan hangisinin PF'sini daha çok azaltacağı, bu kul-
lanımlardan elde edilmesi beklenen gelirlerin zaman içindeki dağılımına 
bağlıdır. Genel olarak faiz  oranı yüksek iken daha yakın dönemlerdeki 
geliri yüksek olan kullanımın PF's i , daha uzak dönemlerde yüksek 
gelir getiren kullanımın PF'sinden daha yüksek olacaktır. Bunu 
bir örnekle güstermek için aynı üretim olanağının (üretim araçlarının) 
üç farklı  kullanımınmdan doğan gelir akımının aşağıdaki gibi olduğunu 
varsayalım: 

x"i y't+j zt+j 

t + 1 100 000 80 
t + 2 100 210 100 
t + 3 100 100 100 
PV 
i = 0 .0 300 310 280 
i .10 249 249 230 
l .20 210 203 194 

Şekil 8 .4 

Tablo ve şekilde görüldüğü gibi, x, y ve s kullanımlarından beklenen 
gelirler veri iken bu kullanımlardan hangisinin en yüksek PV  vere-
ceği, piyasa faiz  oranına bağlı olmaktadır. Faiz oranı sıfır  ile 0.10 ara-
sındayken y kullanımı; 0.10 dan büyükken de x kullanımı seçile-
cektir. Faiz oranı ne olursa olsun z kullanımının seçimi sözkonusu ol-
mamaktadır; diğer bir deyimle bu kullanım diğer kullanımlara bir 
alternatif  olma niteliğinde değildir. 
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Şimdi bireyin herhangi bir anda x kullanımını seçmiş olduğunu ve 
bu arada da y kullanımının bir alternatif  olarak ortaya çıktığını var-
sayalım. Birey eğer x kullanımından y kullanımına geçerse, t + 1 dö-
neminde 100 birimlik bir gelirden vazgeçmek zorunda kalacak, buna 
karşılık t + 2 döneminde ilave 110 birimlik bir gelir elde edecektir. Do-
layısıyla bu geçiş, t + 1 döneminde 100 birimlik bir yatırım yapılmasına, 
t + 2 döneminde de 110 birimlik bir getiri elde edilmesine yol açacaktır. 
Böylece yatırımın bir dönemde sağladığı net getiri = 110-100, yani yatı-
rım sonucunda elde edilen ilave gelir ile yatırımın maliyeti arasındaki 
fark;  dönemlik  getiri  oranı (r) ise (110-100)/100 = .10 olmaktadır. Bu 
oran, bu iki kullanımın PF'lerini eşitleyen oran olduğundan, genel 
olarak, yatırımın getiri oranını, farklı  iki kullanım biçiminin PV-
lerini eşitleyen oran olarak tanımlamak mümkündür: 

PV*  - PVt>  = 0 (8.64) 

veya: 

m 
E ( 1 + r ) ^ (xt+j  - yt+J)  = 0 (8.65) 

eşitliğini sağlayan oran yatırımın getiri oranıdır. Bu eşitlikleri buradaki 
örneğe uygularsak: 

r = ~ *«+») ~ (*t+ı ~ y«+ı) = o/o 1 0 ( 8 > 6 6 ) 
xt+ı Jt+1 

olacaktır. 

Görüldüğü gibi getiri oranı, piyasa faiz  oranından tamamen ba-
ğımsız olarak  tanımlanmakta ve hesaplanmaktadır; bunun için gere-
ken veriler, iki alternatif  kullanım biçiminden elde edilmesi beklenen 
gelirler, (xt+J  ve y ( + J ) 'd i r . Getiri oranı, yatırım kararında, piyasa faiz 
oranı ile kıyaslanma olanağı olan bir verimlilik kıstası olarak ortaya 
çıkmaktadır. Belli bir kullanımdan diğer bir kullanıma geçilmesi (ya-
tırım yapılması) sonucunda elde edilen getiri oranı, piyasa faiz  oranından 
büyükse bu yatırım yapılacaktır. Buradaki örnekte eğer i=% 8 ise ya-
tırım yapmak kârlı bir iş olmaktadır. Birey, t + 1 döneminde Vazgeç-
tiği 100 birimlik bir gelir karşılığında piyasada bir dönem sonra ancak 
108 birim gelir elde edebildiği halde yatırım yapmak suretiyle elde ettiği 
gelir 110 olmaktadır. Aynı şekilde birey, piyasadan % 8 oranından 
borçlanarak bu yatırımı yapabilir ve bir dönem içinde net % 2'lik kâr 
sağlayabilir. 
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Soruna tüketim açısmdan bakıldığında getiri oranı, tüketimden 
yapılan fedakârkğm  bir karşılığıdır. Bu açıdan vurgulanan şey, belli 
bir sürekli tüketim akımından daha yüksek bir tüketim akımına ge-
çebilmek için bir süre, cari tüketimden fedakârlık  yapılması gereğidir. 
Böylece, yatırımın maliyeti vazgeçilen tüketim, sağladığı getiri ise ek 
tüketim olanağıdır. Buna, belli bir toprak parçasının kullanımı örnek 
gösterilebilir. Bu toprak parçasının belli bir kullanımından sürekli 
olarak C kadar net buğday elde ediliyorsa tüketim akımı Ct,  Ct+1,.... 
olacaktır, t dönemi başında elde edilen outputun, C,'nin, belli bir mik-
tarlımı, C,—C, kadarının tüketiminden vazgeçildiğini, yani bu dönemde 
sadece Ct  kadar tüketim yapıldığını; kalan kısmın üretim araçlarına 
yatırıldığını ve bunun sonucunda t -f-1  döneminden itibaren dönem başına 
daha yüksek, Cx kadar tüketim olanağı elde edildiğini varsayalım. Yeni 
tüketim akımı; Cx

t+l,  Cx
t+2,...  olacak ve dönem başına Cx—C  kadar 

ek tüketim olanağı elde edilecektir. Yatırımın buğday cinsinden ma-
liyeti C-C  olduğuna göre, buğday cinsinden getiri oranı: 

Tc  = (Cx  - C) /(C—C)  (8.67) 
Burada yine neoklasik teorinin vazgeçemediği temel bir aksiyom, 

azalan verimler yasası, karşımıza çıkmakta ve azalan marjinal getiri 
oranı şeklinde ifade  edilmektedir. Genel olarak bunu, vazgeçilen tü-
ketim veya yapılan yatırım miktarı arttıkça, yatırımdan sağlanan ek 
tüketim olanağının giderek daha düşük bir oranda artması şeklinde ta-
nımlamak olanağı vardır. Yukarıdaki örneklerde bu, (8.66) ve (8.67)'de 
payın artış oranının, paydanın artış oranından daha düşük olması 
demektir. Yatırım olanakları süreklilik kazandığı zaman getiri oranı, 
yatırımın sürekli olarak azalan bir fonksiyonu  olarak ifade  edilebilecek-
tir. Yatırımdan elde edilen toplam gelirinin maksimize edilmesi, yatı-
rımın son biriminden elde edilen getiri oranının, veya yatırımın marjinal 
getiri oranının, faiz  oranma eşit olduğu noktaya kadar yatırımın ar-
tırılması gerektirir. Böylece faiz  teorisinin yatırım talebi yönü ta-
mamlanmış olduğundan, zaman tercihi ile birlikte bu, piyasa faiz  ora-
nını belirleyecektir. Denge durumunda: 

o = r = i (8.68) 
eşitliği sağlanacak, Marshallcı atomistik piyasada olduğu gibi, arz 
fiyatının  (g'nun) talep fiyatına  (r'ye) eşit olduğu noktada piyasa fiyatı 
(i)  oluşacaktır. q = t < r ise yeni yatırımlar kârlı hale gelecek ve yatı-
rımlar sonucunda getiri oranı azalırken, artan tasarruf  arzı nedeniyle 
zaman tercih oranı artacak ve dengeye ulaşılacaktır. Aynı şekilde r=i 
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I 
< q iken1 yatırımlar azalacak, getiri oranı artarken zaman tercih 
oranı düşecek ve yine denge sağlanacaktır. 

Fisher'in marjinal getiri oranı kavramı ile Kevnes'in yatırımın 
marjinal etkinliği kavramı arasındaki benzerlik açıkça görülmektedir. 
Yatırımın marjinal etkinliği, beklenen gelir akımının cari değerini, 
yatırın! ın yenileme maliyetine eşitleyen faiz  oranıdır. Fisher'de söz 
konusu olan şey iki farklı  yatırım olanağının kıyaslanması olduğu halde, 
Keynes'de tek bir yatırım olanağı söz konusudur ve yatırımın yenileme 
maliyeti (veya üretim araçlarının üretim maliyeti) bu yatırımın et-
kinliğinin ölçülmesinde bir kıstas olmaktadır. Bu nedenle, görünüşteki 
bu benzerliğe rağmen bu iki kavram birbirinden oldukça farklıdır. 
Bu farka  yol açan diğer bir husus da yatırımın Keynes'de, tüketimden 
vazgeçme olarak görülmemesi, yatırım ve tasarruf  kararlarının bir-
birinden ayrılarak yatırım-tasarruf  eşitliğine dayanan bir faiz  teorisi 
yerine, para arz ve talebine dayanan bir faiz  teorisinin getirilmesidir. 
Ayrıca, bilindiği gibi, Keynes'de yatırımın marjinal etkinliği kavramı, 
sadece üretim teknolojisinin nesnel koşullarına bağlı olmaktan çıkarak 
girişimcilerin bekleyişlerine ve piyasa durumuna göre değişen, öznel 
içeriği olan bir kavram haline gelmektedir. 

Getiri oranı kavramı ile sermayenin marjinal ürünü arasındaki 
benzerlik de ortadadır. Ancak, getiri oranını, ekonomideki mevcut 
sermayenin marjinal ürünü olarak tanımlamak olanağı yoktur. Bu 
oran, yeni yatırım kararları  ile ilgili olup ancak yatırımın marjinal verim-
liliği seklinde anlaşılabilir. Diğer yandan, yukarıdaki örneklerde, yatı-
rım dolayısıyla artan outputun tamamen birikime atfedilebilmesi  için, 
kullanılan işgücünün veya istihdam düzeyinin sabit kalması gerek-
mektedir. 

Fisher'in faiz  teorisinin temel sorunları, bekleyişler ve fiyat  yapı-
sıyla ilgili olup bu sorunlar, tek mallı, durgun durum dengesindeki bir 
ekonomide ortadan kalkmaktadır. Yatırımın sağlayacağı getiri bekle-
yişlere bağlıdır. Bu bekleyişler bir yönüyle, yatırımdan teknolojik 
olarak elde edilebilecek output miktarına diğer yönüyle de bu outputun 
piyasa değerine bağlıdır. Durgun durum dengesinde teknolojik değişme 
olmaması nedeniyle output-kapasite ilişkisi veridir. Diğer yandan, 
modelde tek malın varsayılması fiyat  sorununu da ortadan kaldırmak-
tadır. Çok mallı bir sistemde tüketiminden vazgeçilen bir inalın hangi 

1 Bu iki dengesizlik durumunda da Marshallcı piyasada olduğu gibi denge durumu dı-
şında piyasa fiyatının  arz veya talep fiyatı  tarafından  belirlendiği varsayılmaktadır. 
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oranda üretim araçlarına dönüştürülebileceği, bu malla üretim araç-
larının değişim oranlarına bağlıdır. Bu nedenle (8.66) ve (8.67), belli bir 
fiyat  yapısına dayanmak zorundadır. Getiri oranı, tüketiminden vaz-
geçilen buğdayın hangi oranlarda traktör, gübre gibi üretim araçlarına 
dönüştürüldüğüne ve bu araçların kullanılması halinde outputun hangi 
oranda artacağına bağh olduğundan sorun, bir yönüyle fiyat  sorunu, 
diğer yönüyle de teknolojik input-output ilişkileri sorunudur. Tek mal 
varsayıldığı zaman, hem input hem de output aynı mal (buğday) ol-
duğu için, sorunun fiyat  yönü ortadan kalkmakta ve getiri oranı 
fiziksel  bir oran olarak belirlenebilmektedir. Birden fazla  mal söz 
konusu olduğu zaman, bu malların değişim oranlarının, getiri oranından 
önce belirlenmesi gereği ortaya çıkmakta ve bu nedenle, ilerde görüleceği 
gibi, getiri oranı, belirlemesi söz konusu olan kâr (veya piyasa faiz) 
oranından bağımsız olarak belirlenememektedir. 
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9. TALEP, GELİR VE İSTİHDAM 

9.1. KEYNESÇİ  TEORİNİN  MİKRO  TEMELLERİ 

Keyııes'in iktisat teorisine getirdiği en önemli yeniliği şu temel 
önermede saptamak olanağı vardır: kapitalist  bir sistem, tam rekabet 
koşulları  altında  bile, kısa dönemde  veri kaynakların  tam istihdamını 
sağlayacak  bir mekanizmaya sahip değildir.  Her ne kadar bu önermeyi 
Keynes, kendinden önce egemen olan iktisadî düşünce tarzına karşı 
ortaya koymakta, klasik-neoklasik ayırımı yapmaksızın bu düşünce 
tarzını bütünüyle klasik diye adlandırmakta ise de, bu önerme, özünde, 
neoklasik fiyat  mekanizmasının etkinliğini tartışma konusu yapmakta-
dır. Walras'ın mikro genel denge yaklaşımı, fiyat  mekanizmasının, 
optimal kaynak dağılımını ve kullanımını sağlamadaki etkinliğini gös-
termeye yönelmiştir. Genel denge teorisi, optimal fiyat  yapısı ile bir-
likte faktörlerin  kullanım derecelerini ve ekonominin tümündeki gelir 
ve istihdam düzeyini belirlemektedir. Keynes'de bu olgulardan ikincisi, 
gelir ve istihdam düzeyinin belirlenmesi sorunu, makro düzeyde incelen-
mekte ve bu açıdan Walras ile arasındaki fark,  modellerin bütüncüllük 
düzeylerinde ortaya çıkmaktadır; kısaca, hem Keynes hem de Walras 
yaklaşımı, bütüncüllük düzeyleri farklı  olan modeller içinde kısa dönem-
de, veri kaynakların kullanımı sorununun çözümüne yönelmektedirler. 
Hatta, daha da ileri giderek, Keynes'in yaklaşımının, daha sonra 
Keynesçi  iktisat  adı altında geliştirilen fakat  Keynesçiliği oldukça 
tartışmalı olan IS-LM  modellerinden farklı  olarak tek mallı bir model 
ortaya koymadığı, tüketim ve yatırım malları arasında kesin bir ayırım 
yaparak en azından üç farklı  fiyatı  (ücret, tüketim malı ve üretim aracı 
fiyatlarını)  içerdiği gözönüne alınırsa, Keynes modelinin, fiyat  yapısını 
ve makro düzeyde de olsa, kaynak dağılımını belirlemeye yöneldiği; 
dolayısıyla, bütüncüllük farkı  bir kenara atılırsa, bu açıdan da Walras 
modeli ile kıyaslanabileceği söylenebilir. 

Böylece Keynes'in Genel TeorVsi,  Walrasçı genel dengeye bir al-
ternatif  olmaktadır. Dolayısıyla ilk açıklanması gereken sorun şu-
dur: Walras'da fiyat  sistemi, bütün kaynakların ve bu arada işgü-
cünün tam istihdamını sağladığı lıalde Keynes'de denge, neden do-
layı düşük istihdam düzeyinde oluşmaktadır? 'Düşük istihdam den-
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gesi', Wairas sistemi açısından bakıldığında, terimleri arasında çelişki 
taşıyan bir ifadedir.  Şöyle ki, Walras modelinde denge ancak tam is-
tihdam düzeyinde oluşabilmekte, eğer işsizlik varsa dengeden bahsetmek 
olanağı ortadan kalkmaktadır. Walras yasası, sistemdeki herhangi 
bir piyasada dengesizlik varken, diğer bütün piyasaların dengeye 
gelemeyeceğini belirtmektedir. Oysa Keynes, işgücü piyasasında arz 
fazlası  (işsizlik) olmasına rağmen dengeden bahsetmekte; diğer bir 
deyimle, diğer bütün piyasalar (mal ve para piyasaları) dengeye ge-
lebilmektedir. Bu nedenle, eğer Walras yasası bütün bu piyasalar için 
geçerli ise Keynes'in Genel TeorVsi  yanlıştır; aksine, eğer düşük istih-
dam dengesi gerçekleşebiliyorsa Walras yasası geçersizdir. 

Burada önemli bir noktayı belirtmek gerekir. Walras'da fiyat  ha-
reketleri bütün piyasalardaki dengesizliği ortadan kaldırmaktadır ve 
fiyatların  arz-talep baskısı karşısında serbestçe değişmesine bir engel 
yoktur. Bu, bütün piyasalarda tam rekabetin egemen olduğunu gös-
terir. Dolayısıyla, Keynes'in düşük istihdam dengesinin aksak rekabetle 
açıklanması olanağı vardır ve bu açıklama neoklasik yaklaşıma ters 
düşmemektedir. Eğer işgücü piyasasında serbest rekabet yoksa ve sendi-
kalar ücretlerin düşmesini engelliyorlarsa, bu piyasada arz-talep den-
gesini sağlayacak olan mekanizma ortadan kalktığı için işsizlik doğa-
bilir. Bu yorum, işsizliğin nedenini, işçilerin düşük ücfete  razı olma-
malarıyla açıklamaktadır. Bu açıklama Walras'ın yaklaşımına ters 
düşmediğinden Keynes'in katkısı, sadece, rekabetteki aksaklıktan  doğan 
bir duruma dikkati çekmiş olmaktan öteye gitmemekte, bu katkının 
önemi de gerçek hayatı yansıtmasından doğmaktadır. Bu yorum sadece 
ücretle değil fiyatlarla  ve faiz  oranıyla da ilgili olarak yapıldığından 
Keynes, neoklasik teorinin özel bir durumunu ortaya koymuş olmaktan 
öteye gidememekte ve Walras ile tek farkı,  fiyat  intibakı mekanizma-
sının aksak rekabet nedeniyle işlememekte olmasıdır. 

Keynes sonrası 'Keynesçi iktisat' veya Hicks-Hansen IS-LM 
(gelir-harcama) teorisi için bu yorum bir ölçüde geçerli olmakla beraber, 
bunun Keynes'in katkısıyla bir ilgisini bulmak olanaksızdır; nitekim, 
bu nedenle yukarıda, Keynes'in temel önermesinde, tam rekabet 
koşulları vurgulanmıştır. Böylecc, hem Keynes'in önermesinin hem de 
Walras yasasının aynı anda ve anlamda geçerli olma olanağı yoktur. Her 
iki sistem de kendi içinde tamamen tutarlı göründüklerine göre bu fark 
nereden doğmaktadır? Bu sorunun cevabı, Walras sisteminin önemli 
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bir niteliğinde yatmaktadır; kısaca, bıı sistem, parasal bir kapitalist 
ekonominin teorisini vermekten hayli uzaktır.1 

Bölüm 6.2.'de Walras'ın genel denge modeli incelenirken, nihaî 
dengeyi sağlayan tâtonnement  süreci içinde yanlış değişimin yer al-
madığı, bütün piyasa sinyallerinin doğru olduğu ve üreticilerin üretim 
kararları alırken denge fiyatlarını  bildikleri varsayılmıştı. Bunu sağlayan 
mezat sisteminin mevcut olmadığı bir ekonomide, dengesizlik duru-
munda değişiminin yapılmaması için, dengesizliğin ânında ortadan 
kalkması, fiyatların  ânında intibak ederek dengeyi sağlaması gerekir. 
Bu durumda ise fiyatların  intibak  hızı sonsuz olacaktır. Ancak mezat 
sistemi mevcut olmadığından üreticiler, fiyat-yapıcı  görevini yük-
lenmek zorundadırlar ve tüketicilerin talep eğrileri hakkında kesin 
bir bilgileri olmadığı için yapabilecekleri tek şey, talep konusundaki 
bekleyişlerine dayanarak üretim kararı almaktır. Bu bekleyişlerin doğru 
olması (gerçekleşmesi), yani üreticilerin denge fiyatlarını,  değişim baş-
lamadan bilmeleri, üretim ve tüketim kararlarının ayrıldığı, gelirlerin 
parasal olarak ödendiği, gelirin elde edilmesiyle harcanması arasında 
belli sürelerin bulunduğu bir ekonomide hemen hemen olanaksızdır. 
Diğer yandan, eğer piyasada egemen olan fiyat  denge fiyatı  değilse, üre-
ticiler fiyat  bekleyişlerini piyasa fiyatlarına  dayandırdıkları zaman, talep 
konusunda yanlış bilgi almış olacakları için, üretim kararları da yanlış 
olacak, diğer bir deyimle yanlış miktarlar  üreteceklerdir. Üreticiler 
fiyat  bekleyişlerinin ve üretilen miktarların doğruluğunu veya yanlış-
lığını ise, ancak saptadıkları fiyattan  satmak istedikleri miktarla, 
satabildikleri miktar arasındaki farka  bakarak anlayabilecek, yani 
dengesizlik fiyatlarında  değişim yapılacaktır. Dengesizlik sonucunda 
ortaya çıkan arz ve talep fazlalarına  göre üretimin ayarlanması da, Wal-
ras'ın varsayımının aksine, zaman alan bir süreçtir. Böyle bir durumda 
fiyatların  intibak hızının sonsuz olması, anlık fiyat  değişmelerinin, 
yanlış değişim yapılmadan arz-talebi dengeye getirmesi olanaksızdır. 
İşte Keynes'de düşük istihdam dengesine yol açan olgu, fiyat  intiba-
kının mevcut olmaması değil, fiyatların  değişim hızının sınırlı olması 
ve yanlış değişimin yapılması; üretici ve tüketicilerin denge dışı du-
rumlarda miktar kısıtlamalarına bağlı kararlar almak zorunda kal-
maları; bu kararların fiyatlardan  çok miktarları hareket ettirmesi ve 
fiyat  hareketlerinin miktar kısıtlamalarını kaldırmakta genel olarak 
etkisiz kalmasıdır. 

1 Her ııe kadar Keynes, kendi sistemini, mikro temelleri açısından Walras ile kıyaslama-
makta ise de aşağıdaki analiz, özünde, Keynes modeli ile büyük ölçüde bağdaşmaktadır. 
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Yanlış değişimin, sistemin nihaî denge durumuna etkisi, bu değişim 
sonunda gerçekleşen yanlış gelirlerin (yanlış miktarlar çarpı yanlış 
fiyatların)  talep üzerindeki etkisi yoluyla olmaktadır. Piyasa fiyatları 
denge fiyatları  değilken bireyler, satmayı planladıkları kadar işgücü 
satamayacaklar ve bu nedenle gerçekleşen gelirler planlanan gelirlerden 
düşük olacaktır. Planlanan talep, ancak planlanan gelirin gerçekleş-
mesi halinde efektif  talep haline gelebileceğinden, gerçekleşen gelir 
planlanan gelirden daha düşük olduğu zaman, gerçekleşen talep de plan-
lanan talepten daha düşük olacaktır. Üreticiler, üretim kararlarını 
gerçekleşen talep ışığında aldıkları için, gerçekleşen talep aynı zamanda 
üretimi sınırlayacak ve üretimdeki bu sınırlama da işgücü talebi üze-
rindeki etkisi yoluyla gerçekleşen gelirleri daha da düşürecektir. Böylece 
sistem, üretim (gelir) ve talebin karşılıklı olarak birbirini sınırlaması 
dolayısıyla giderek daralan bir süreç içine girecektir. îşte bu süreç, 
Keynes'in çoğaltanından başka bir şey değildir. 

Taleple gelir arasındaki ilişki Walras'ın genel denge modelinin bütçe 
sınırlamasında ortaya çıkmaktadır. (6.19)'daki bütçe sınırlamasında 
fiyatlar,  faktör-arz  ve mal-talep miktarları yer almaktadır. Fiyatlar, 
tüketicilerin faktör  ve mal piyasalarında elde etmeyi umdukları fiyat-
lar, miktarlar ise bu fiyatlardan  satmayı ve satın almaya planladıkları 
faktör  ve mal miktarlarıdır. Piyasada elde edileceği umulan fiyatlar, 
normal olarak, belli bir anda piyasada egemen olan fiyatlar  olduğu 
için bunları p* ile gösterirsek, bütçe sınırlamasını şu şokilde formüle 
etmek olanağı vardır: 

m n 
S pC dt  - E P ; Sj — R — 0 (9.1) 

Bu eşitlik, tüketicilerin piyasaya, arz ettikleri mal kadar bir talep yö-
nelttiklerini, yani arzın kendi talebini yarattığmı söyleyen Say Yasasını 
göstermektedir. Ancak, bu bir özdeşlik olmayıp sadece bireylerin büt-
çelerini yaparken nasıl davrandıkları konusundaki bir varsayımdır. 
Nitekim dk*  ve sfc*'yı,  piyasada gerçekleşen mal ve faktör  talep ve arz 
miktarları olarak tanımlarsak: 

Zpu (<V - V) = 0 (9.2) 
k 

eşitliği, gerçekleşen toplam arzın (satışların), gerçekleşen toplam talebe 
(alımlara) eşit olduğunu gösteren bir özdeşliktir ve bu, denge duru-
mundaki veya denge dışındaki bütün fiyatlar  ve miktarlar için geçer-
lidir. Bunun Walras yasasmdan farkı,  burada talebin ve arzın plan-
lanan (arzulanan) değil gerçekleşen talep ve arz olmasıdır. Eğer bir 



TALEP, GELİR VE İSTİHDAM 201 

piyasada Walrasçı anlamda talep fazlası  varken, yani planlanan talep 
planlanan arzı aşarken, o piyasada değişilen mal miktarının arz mik-
tarı, arz fazlası  varken de değişilen miktarın talep miktarı olduğunu 
söylersek, tek tek bütün piyasalarda, gerçekleşen arz gerçekleşen talebe 
eşit olacaktır: 

dk  > Sfc  ise sk — sk* — dk*  veya; 
dk  < sk ise dk  = dk*  = sk* yani; (9.3) 
dk*  — sk k  — 1,2,...,// 

olacaktır. Burada dk  ve sk planlanan, dk*  ve sk* gerçekleşen miktarları 
göstermektedir. 

Şimdi, Walras modelinin tüketici davranışları, (9.1)'deki sınırla-
maya bağlı olarak: 

u = U  (di,  Sj) (9.4) 

fayda  fonksiyonunun  maksimizasyonuna yönelecektir. (9.1) ve (9.4)'den 
türetilen mal talep fonksiyonları,  dt(P*),  (9.1)'deki planlanan faktör 
miktarlarının satıldığını ve planlanan faktör  gelirinin elde edildiğini 
varsaymaktadır. Ancak, eğer faktörlerin  piyasa fiyatları  denge fiyat-
ları değilse, planlanan satışların gerçekleşmesi olanağı yoktur. Bu du-
rumda planlanan gelirlerle gerçekleşen gelir farklı  olacaktır. Eğer; 

E P* Sj* > E p* S j (9.5) 
j j 

ise, gerçekleşen gelir en azından planlanan gelire eşit olacağından, 
bireylerin planladıkları talebi gerçekleştirmelerine bir engel yoktur. 
Ancak eğer: 

E Pj* < E Pj* S j (9.6) 
J  j 

yani gerçekleşen gelir planlanan gelirden daba düşük ise, bireylerin 
planladıkları harcamalarını gerçekleştirme olanağı yoktur. Bu durumda 
gerçekleşen veya efektif  talep, planlanan gelirin değil gerçekleşen 
gelirin bir fonksiyonu  olacak, planlanan gelire dayanan talep ise kav-
ramsal  olarak kalacak, hiçbir zaman piyasaya aksetmeyecektir. Böylece 
efektif  talep fonksiyonları: 

m n 
E Pi* dt  - E Pj* sj* - R* = 0 (9.7) 
i j 

sınırlamasına bağlı olarak: 
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U  = U  (dt,  s / ) (9.8) 

fayda  fonksiyonunun  maksimize edilmesinden türetilecektir. Bu siste-
min (9.1) ve (9.4)'deki sistemden farkı,  burada talebin planlanan 
değil gerçekleşen gelir tarafından  belirlenmesidir. Dolayısıyla buradan 
türetilecek efektif  talep, d-L,  (9.1) ve (9.4)'den türetilecek kavramsal 
talepten düşük olacaktır: 

r Pi* d\  < I  Pi* dt  (9.9) 
i i 

Piyasadaki toplanı efektif  talep fazlası  (EED) ise: 

m n 
EED = 2" pt'  (dt  - s,) + S j>; (dj  - Sj)  (9.10) 

i i 
olacaktır. Buna karşılık Walras'ın toplam talep fazlası  veya kavram-
sal talep fazlası  (NED): 

NED  = Z  P i '  (dt  - S i ) + S p/  (dj  - S j ) = 0 (9.11) 

i J 

olduğundan, (9.9) gereğince: 

EED < NED  (9.12) 
yani, efektif  talep fazlası  toplamı sıfırdan  küçük olacaktır. Hem (9.5) 
beııı de (9.6)'daki durumu göz önüne alırsak: 

EED < NED  = 0 (9.12.a) 

olmaktadır. Böylece, piyasada gerçekleşen efektif  talep fazlası  en fazla 
Walras'ın kavramsal talep fazlasına  eşittir. Eğer sadece denge fiyat-
larında değişim yapılıyorsa EED  ve NED  arasında eşitlik sağlanacak 
aksi halde, (9.6)'daki koşul gerçekleştiği zaman, piyasadaki talep 
fazlaları  toplamı sıfırdan  küçük olacaktır. Bu ikisi arasında eşitliğin sağ-
lanması, bütün piyasalarda arz-talep dengesinin sağlanmış olması anla-
mına geldiğinden Walras  yasası efektif  olarak  sadece  tam istihdam  koşul-
larında  geçerli  olacaktır.  Gerçekleşen gelir planlanan gelirden küçük oldu-
ğu zamaıı, gerçekleşen talep de planlanan talepten düşük olacak ve 
Walras yasası geçerliğini yitirecektir. Toplam efektif  talep fazlasının 
negatif  olması, arz fazlası  toplamının talep fazlası  toplamından büyük 
olduğunu gösterdiğinden bu, Keynes'in düşük istihdam dengesi ile 
çakışmaktadır; Keynes'de mal ve para piyasalarında denge sağlandığı, 
yani arz ve talep fazlası  olmadığı halde işgücü piyasasında aız fazlası 
mevcuttur. 
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Keynes:in düşük istihdam dengesinde, işgücü piyasasındaki arz fazla-
sını karşılayacak bir talep fazlası  başka bir piyasada bulunmamaktadır. 
Bununla beraber, bu arz fazlasına  eşit bir kavramsal talep fazlası  her 
zaman mevcuttur; bu talep fazlası,  bütün işçilerin istihdam edilmesi 
halinde mal piyasasında1 doğacak talep ile düşük istihdam dengesinde 
gerçekleşen talep arasındaki farka,  yani (9.9)'un sağ tarafı  ile sol ta-
rafı  arasındaki farka  eşittir. Ancak, bu talep fazlası  hiç bir zaman ken-
dini piyasada hissettirmemekte, yani efektif  hale gelememektedir. 
Üreticiler üretim kararlarını alırken, bütün faktörlerin  tam istihdamı 
halinde yaratılacak gelirin doğuracağı potansiyel talebi değil, cari 
gelirden doğan efektif  talebi hesaba katacaklardır. İşsiz bir kişinin, 
iş bulduğu zaman yapacağı harcamanın, bugün, gerçek bir talep olarak 
üreticilere aksetmesine olanak yoktur. Câri harcamaların cari gelirle 
sınırlı olması, üretimin talep tarafından  sınırlanmasının temel nede-
nidir. 

Böylece, Walras sisteminin formel  (matematiksel) çözümü ile piya-
sa çözümü farklı  olabilmektedir. Bu fark,  tâtonnement  süreci içinde 
gerçekleşen talebin, planlanan talepten farklı  olmasından doğmaktadır. 
Nihaî dengenin nerede gerçekleştiği, değişimin başladığı andaki fiyat-
ların denge fiyatlarından  ne kadar farklı  olduğuna, yaııi ne kadar 
yanlış değişim yapıldığına bağlıdır. Dolayısıyla Walras çözümünün 
fiyat  sistemi etkin ise, yanlış değişimin belirlediği çözümün fiyat  sis-
temi etkin olmaktan uzaktır. Keynes çözümü düşük istihdam, Walras 
çözümü ise tam istihdam verdiğine göre, bu iki denge durumundaki 
fiyat  seti en azından bir fiyat  açısından farklılaşmaktadır;  işgücünün 
fiyatı  veya ücret. Walras'da nihaî denge durumunda işgücünün arz 
ve talep fiyatı  eşitlenmekte, piyasada arz ve talep dengesi sağlan-
maktadır. işgücünün talep fiyatı,  bunun marjinal verimine, arz 
fiyatı  ise işgücünün marjinal zahmetine eşit olup her ikisi de istihdam 
düzeyinin bir fonksiyonudur.  Tam istihdam düzeyindeki talep fiyatı 
düşük istihdam düzeyindeki talep fiyatından  daha az, arz fiyatı  ise 
daha yüksektir. Diğer yandan düşük istihdam dengesinde arz fiyatının 
talep fiyatına  eşitlenmesi olanaksızdır; zira bu eşitlenme, tanımı ge-
reği tam istihdamda" sağlanmaktadır. Dolayısıyla, düşük istihdam den-
gesinde, ücret ancak, ya arz fiyatına,  ya da talep fiyatına  eşit olabilir. 
Keynes, işgücünün marjinal verimi ile ücret arasındaki eşitliği I . 
klasik  postülat,  işgücünün marjinal zahmeti ile ücret arasındaki eşit-
liği de II.  klasik  postülat  olarak adlandırmakta, düşük istihdam den-
gesinde bunlardan sadece ilkinin gerçekleşeceğini belirtmektedir. Buna 
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rağmen, düşük istihdam dengesindeki talep fiyatı,  tam istihdam denge-
sindeki talep fiyatından  farklı  olduğundan, modelin yanlış değişim 
koşullarında miktar intibakı çözümünün verdiği reel ücret, sadece 
işgücünün marjinal zahmetine eşit olmamakla kalmayacak, aynı za-
manda Walras'ın tam istihdam dengesindeki ücretten (talep fiyatından) 
da farklı  olacaktır. 

9.2. ÇOĞALTAN:  DİNAMİK  MİKTAR  İNTİBAKI  SÜRECÎ 

Keynes'in düşük istihdam dengesinde, işgücü piyasası dışındaki 
piyasalarda talep veya arz fazlası  ortaya çıkmadığı, yani bu piyasalar 
işgücü piyasasından bağımsız olarak dengeye gelebildiği için, işgücü 
piyasasındaki arz fazlasının  ücretleri düşürerek bu piyasada arz-talep 
dengesini veya tam istihdamı sağlaması söz konusu değildir. Keynes mo-
delinin denge durumuyla Walras modelinin denge dışı durumunun 
kıyaslanması, bu hususu açıkça ortaya koyacaktır. Bu durumlarda 
mal ve işgücü piyasalarındaki arz ve talep fazlalarının  aldığı görünüm 
şöyle olmaktadır: 

Mal Piyasası işgücü Piyasası Toplam 

Walras Talep Fazlası Arz Fazlası = 0 

Keynes 0 Arz Fazlası < 0 

Her iki modelde de işgücü piyasasında arz fazlası  mevcut olduğu halde, 
Keynes modelinde dengeden bahsedilmekte, buna karşılık Walras'da 
denge, bu iki piyasadaki'fazlaların  karşılıklı olarak ortadan kalkmasıyla 
kurulmaktadır. Şekil 9.1.'de Walrasçı işgücü piyasasındaki arz ve 
talep reel ücretlerin {w)  bir fonksiyonu  olarak gösterilmektedir. Reel 
ücretler w iken arz-talep eşitliği sağlandığından Le, tanımı gereği, tam 
istihdam düzeyidir. İstihdam düzeyi Ld  iken işgücünün arz fiyatı  ws, 
talep fiyatı  wd  olup arz fazlası,  piyasa ücretinin talep fiyatı  tarafından 
belirlendiği varsayımı yapılırsa, L'-Ld  olmaktadır. Mal piyasasında, 
işgücü piyasasındaki arz fazlasının  değerine wd(L'-LdYye  eşit bir ta-
lep fazlası  mevcuttur. İşgücünün talep fiyatı  marjinal verimine eşit 
olduğu için, faktör  fiyallandırması  açısından firmalar  dengededir; 
zira piyasa reel ücreti talep fiyatına  eşittir. Ancak, mal piyasasındaki 
talep fazlası  mal fiyatlarını  yükseltecek bu da firmaların  üretimlerini 
artırmalarına yol açacaktır. Üretimdeki artış ise işgücü talebinin 
ve kullanımının artması demek olduğundan artan istihdam düzeyi ile 
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birlikte işgücünün marjinal verimi veya talep fiyatı  azalacaktır. Diğer 
yandan işgücü piyasasındaki arz fazlası,  firmaların  ilâve işgücünü daha 
düşük bir ücretten elde etmelerine olanak verecek, yani firmalar  bir 
yandan üretimlerini ve işgücü taleplerini artırırken diğer yandan da 
ücretler ve fiyatlardaki  hareketler firma  dengesinin gerektirdiği yönde 
olacaktır. / 

Şekil 9 .1 

Keynes'in düşük istihdam dengesine nasıl ulaşıldığını saptamak 
için makro düzeyde modelin temel unsurlarını saptamak gerekir. Bu 
unsurları üç bölümde ele almak olanağı vardır; i. işgücü piyasa ile 
ilgili ilişkiler; ii. talep-gelir ilişkisi; iii. efektif  talebin belirlenmesi. 
Bunlardan ilki ücret teorisi, ikincisi arz-talep ilişkisi veya gelir düzeyi-
nin belirlenmesi, sonuncusu ise para teorisi ile ilgili temel önermeleri 
içermektedir. 

Şekil 9.1.'de görüldüğü gibi neoklasik yaklaşımda hem işgücü 
arzı hem de talebi reel  ücretlere bağlı olup piyasa dengesi ve işçilerle 
kapitalistler arasındaki pazarlık reel ücreti belirlemektedir. Keynes'in, 
işgücü arzı ve talebi ile ücretler arasındaki ilişkiler konusunda getirdiği 
yenilik, yine parasal ekonominin niteliğiyle ilgilidir; bütün gelirler gibi 
ücretlerin de para cinsinden ödendiği, bütün değişimlerin parasal ola-
rak yapıldığı bir ekonomide, işçilerle kapitalistler arasındaki pazarlık 
parasal olarak yürütülmekte ve reel ücreti değil parasal  ücreti belir-
lemektedir. Bu nedenle istihdam düzeyi ve işgücü arzını parasal ücret 
açısından tanımlamak gerekmektedir. Veri piyasa parasal ücreti dü-
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zeyinde çalışmak isteyen işgücü miktarı tam istihdam düzeyini belir-
lemektedir. İşsizliğin egemen olduğu bir depresyon durumunda bu dü-
zeye kadar istihdamı artırmak için parasal ücretlerin artması gereği 
yoktur. Diğer bir deyimle, talep olduğu takdirde, istihdam edilmeyen 
işgücü, cari ücret düzeyinde çalışmayı kabul etmektedir. Böylece 
işgücü arz eğrisi, cari parasal ücret düzeyinde, tam istihdama kadar 
yatay, tam istihdamdan sonra ise dikey hale gelmekte, yani yana 
yatmış L şeklini almaktadır. Ücret pazarlıklarında ve işgücü arzının 
belirlenmesinde reel ücret, neoklasik teorideki fonksiyonunu  yitir-
mekte ve II. klasik postiilatın geçerli olması için bir neden bulun-
mamaktadır. 

İşgücü talebi ise efektif  mal talebi tarafından  belirlenmektedir. 
Efektif  talep, firmaların  üretmeleri gereken output düzeyi ile kapasite 
kullanım derecesini ve işgücü kullanımını belirlemektedir. İşgücü arz 
eğrisinin niteliği dolayısıyla tam istihdama kadar işgücü talebindeki 
artış, parasal ücretleri fazla  etkilememektedir. Bu durumda outputla 
birlikte üretim maliyetinin ne ölçüde artacağı, büyük ölçüde üretimin 
teknik koşullarına ve işgücünün verimindeki değişmelere bağlıdır. 
Bu açıdan, kapasite kullanımı düşükken istihdam düzeyi ile birlikte 
verimin bir süre artacağını, kapasite kullanımı belli bir düzeye gel-
dikten sonra verimin azalmaya başlayacağını varsaymak olanağı 
vardır. Firma dengesi, I. klasik postülatııı gerçekleşmesini, reel ücretle 
işgücünün marjinal veriminin eşitlenmesini gerektirir. İşgücünün mar-
jinal verimi istihdam düzeyine (kapasite kullanım derecesine) bağlı 
olduğu ve parasal ücretler de az çok veri olduğu için, fiyatların  hangi dü-
zeyde oluşacağını istihdam düzeyi belirler; kısaca, parasal ücretler veri 
iken outputun fiyatı,  işgücünün marjinal verimliliğine, bu da istihdam 
düzeyine bağlıdır. Ücret veri iken azalan verim egemen ise fiyat  is-
tihdam düzeyi ile birlikte artacaktır. Buna karşılık eğer işgücünün 
marjinal verimi tam istihdama kadar sabit ise fiyatlar  da sabit kalacak, 
parasal ücretler veri olduğundan, reel ücretler de değişmeyecektir. 
Aynı nedenle, arz koşulları, yani istihdam ile verimlilik arasındaki 
ilişkiler veri iken, parasal ücretler ne kadar yüksekse fiyatlar  da o ka-
dar yüksek olacaktır. Böylece, Keynes modelinde istihdam düzeyi 
efektif  mal talebi tarafından  belirlendiği halde işgücünün reel ücretler 
cinsinden talep fiyatı,  işgücünün marjinal verimine eşit olmakta, yani 
I. klasik postülat gerçekleşmektedir. Bunu sağlayan şey, fiyatların 
üretim maliyetine bağlı olaıak değişmesidir; fiyatlar,  üretimin teknik 
(veya arz) koşulları ile parasal ücret tarafından  belirlenmekte, talebin 
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fiyat  üzerindeki etkisi dolaylı olmaktadır. Bu dolaylı etki, talepten 
istihdam düzeyine, istihdam düzeyinden ise işgücünün marjinal ye-
mine doğru gider. Eğer işgücünün marjinal verimi istihdam düzeyine 
göre değişmiyorsa, parasal ücretler veri olduğundan, fiyatlar  istihdam 
düzeyine ve dolayısıyla talebe bağlı olmaktan çıkacak ve bu dolaylı 
etki de ortadan kalkacaktır. 

Bu çerçeve içinde Keynes'in düşük istihdam dengesini açıklamak 
oldukça kolaydır. Eğer efektif  talep, tam kapasite-tam istihdam out-
putuna eşit değilse, işgücü talebi tam istihdam işgücü arzından daha 
düşük olacak, mal piyasası dengeye geldiği halde işgücü piyasasında 
bir arz fazlası  ortaya çıkacaktır. Firmalar bu durumda hem mal, hem 
de faktör  fiyatlandırınası  açısından dengeye gelebilecek, parasal ücret 
veri iken fiyatlar,  işgücünün marjinal verimi ile reel ücretleri eşitleye-
cek düzeyde oluşacaktır, işgücü piyasasındaki arz fazlası  parasal üc-
retlerin düşmesine yol açsa bile, ücretlerdeki  bu azalış efektif  talebi 
artırmadığı  sürece işgücü talebini ve istihdam düzeyini de artırmayacak-
tır. Efektif  talep etkilenmiyorsa, parasal ücretlerdeki azalma fiyatların 
da aynı oranda düşmesine ve reel ücret-marjinal verim eşitliğinin 
korunmasına yol açacak, yani parasal ücretler azaldığı halde reel üc-
retler değişmeyecektir. 

Ancak, parasal ücretlerin düşmesi, efektif  talebi oluşturan diğer 
harcamalar (yatırım ve ücret dışı gelirlerden yapılan tüketim harca-
maları) sabit kaldığı sürece, ücretlerden yapılan tüketim harcamala-
rını azaltacağı için toplam efektif  talep ve istihdam düzeyini de düşü-
recektir. Böylece, ücretin bir talep unsuru olması nedeniyle, parasal 
ücretlerdeki bir azalma istihdam düzeyi üzerinde ters bir etki yarat-
maktadır. Diğer yandan Keynes, Genel Teori'de  fiyatları  kullanım 
maliyeti ve marjinal ana maliyet ile belirlediği, marjinal ana maliyet 
de ücretler tarafından  belirlendiği için, parasal ücretlerle birlikte istih-
dam düzeyinin azalması fiyatlar  üzerinde iki etki yaratacaktır. Mar-
jinal ana maliyet ve fiyatlar,  hem istihdamdaki azalmanın işgücünün 
marjinal Verimini artırması, hem de parasal ücretlerin azalması nede-
niyle düşecektir. İşgücünün (reel) marjinal verimi artacağından, istih-
dam düzeyi düşerken firma  dengesi reel ücretlerin artmasına yol 
açacaktır. Fiyatlardaki düşüş parasal ücretlerden daha fazla  olduğun-
dan modelde, parasal ücretlerle istihdam düzeyi aynı yönde, reel ücret-
ler ise ters yönde değişmektedir. Böylece Keynes'de, ücretlerdeki değiş-
me istihdam düzeyini etkilemenin bir yolu olmaktan çıkmakta, işsiz-
liğin nedenini, üeretlerin yüksekliğine bağlama olanağı ortadan kalk-
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makta, reel ücretlerle istihdam düzeyi arasında ters yönde bir 
ilişki oluşmaktadır. 

Gelir ve istihdam düzeyinin belirlenmesi sorununa mikro genel 
denge açısından bakıldığı zaman, düşük istihdam dengesinin nedeni, 
tâtonnement  süreci içinde yanlış değişimin yapılması ve gerçekleşen 
gelirin talebi, talebin de geliri smırlamasıdır. Soruna makro değişken-
ler açısından bakıldığında bu sınırlama efektif  talep ile toplam gelir 
arasındaki ilişkide ortaya çıkmaktadır. Burada söz konusu olan şey, 
gelir ödemelerinin, üretilen outputa eşit bir talep yaratıp yaratmadığıdır. 
Gelir ödemeleri, üretilen outputa eşit bir talep yaratmıyorsa, gelir 
ve istihdam düzeyi taleple sınırlı olarak azalacaktır. Böyle bir durumda 
eğer efektif  talep sadece yaratılan gelire bağlı olsaydı; gelir ödemeleri 
ve istihdam düzeyi ne olursa olsun, gelirin uyardığı talep, üretilen 
outputtan daha düşük olacağından; talebin geliri, gelirin de talebi sınır-
ladığı süreç, gelir ve istihdam düzeyinin sıfır  olduğu noktada son bu-
lacaktı. Ancak, toplam efektif  talep iki unsurdan oluşmaktadır; ge-
lirin (arzın) uyardığı talep ve gelirden bağımsız (otonom) talep. Gelirin 
uyardığı talep tüketim malları talebi olup bu Keynes'in tüketim fonk-
siyonunda ifadesini  bulmaktadır. Gelirden bağımsız olan talep ise, 
gelir düzeyi ne olursa olsun yapılan harcamalardır. Bu harcamalar en 
azından iki grupta toplanabilir; otonom tüketim harcamaları ve ya-
tırım. Gelirin uyardığı tüketim harcamalarının gelirden daha düşük 
olması, tüketim eğiliminin birden  küçük olması demektir. Bu durumda 
arz-talep dengesi, otonom harcamaların, gelirle uyarılmış talep ara-
sındaki farka  eşit olduğu noktada gerçekleşecektir. İşte otonom ta-
lebin varlığı, gelirle uyarılmış talep arasındaki sınırlayıcı ilişkinin, 
gelir ve istihdam düzeyini sıfıra  indirmesini engellemektedir. 

Bu süreci incelemek için gelir düzeyinden bağımsız olarak 30 
birimlik parasal harcama yapıldığını; gelirin de, kendinin % 60'ma 
eşit bir tüketim talebi uyardığını ve tam istihdam outputunun 100 
birim olduğunu varsayalım.1 Üreticiler tam istihdam outputunu üre-
tiyorlarsa bunun karşılığında 100 birimlik parasal gelir  ödemesi  yapa-
caklar ve ellerinde de 100 birimlik mal bulunacaktır. Bu durumda 
gelir, talep ve output arasındaki ilişkiler aşağıdaki tabloda gösteril-
mektedir. 

1 Keynes'de bu değişkenler, ücret birimi cinsinden ölçülmektedir. Dolayısıyla 100 
birimlik output 100 ücret birimine eşit veya 100 işgücü satın alabilecek outputtur. Bu ölçme 
yöntemi, nominal gelirle istihdam düzeyi arasında dolaysız bir ilişki kurmaktadır. 
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Dönem 1 

Arz (mal) (YC)  100c 

Parasal Gelir 
ödemeleri (Y) 100m 

Parasal Uyarılmış 
Talep (C) 60m 

Parasal Tasarruf 
(S=Y—C)  4 0 m 

Parasal Otonom 
Talep (A)  30m 

Toplam Parasal 
Talep (YD=C+A)  9 0 m 

Arz Fazlası (mal) 
YC-YA=S-A  10C 

önem 2 Dönem 3 Dönem re 

90c 84c 75c 

90m 84m 75m 

54m 50m 45 m 

36„, 34m 30„, 

30„, 30m 30m 

84m 80m 75m 

6C 4C 0 

Birinci dönemde üretilen output ve ödenen gelirler 100 olduğu 
halde toplam talep 90 olduğu için 10 birimlik bir arz fazlası  (10c) or-
taya çıkmaktadır. Bu arz fazlası,  üreticilerin ellerinde kalan satıl-
mayan mallar veya Keynes'in deyimiyle, planlanmayan stok artışı-
dır. Eğer üreticilerin talep bekleyişleri  durgunsa, yani bir dönem önce 
gerçekleşen talebin gelecek dönemde de gerçekleşeceğini bekliyorlarsa, 
ikinci dönem başında üretecekleri miktar, birinci dönem sonundaki top-
lam talebe, yani 90'a eşit olacaktır. Bunun uyardığı parasal talep 
54 ve gelirden bağımsız talep değişmediği takdirde de toplam talep 
84 birim olacağından bu dönem sonundaki arz fazlası,  yani planla-
mayan stok birikimi 6 birim maldır (6C). Sonunda bu süreç gelir düzeyi 
ile toplam talebin eşitlendiği noktada son bulacak (75 m =75 c ) ; ancak, 
bu noktada işsizlik ortaya çıkacaktır: zira denge gelir düzeyi tam istih-
damın altındadır. 

Bu süreç, Keynes'in çoğaltan mekanizmasının dinamik bir ifade-
sidir. Model, makro değişkenlerle formüle  edildiği zaman, denge gelir 
düzeyi, YE,  parasal gelir ödemeleriyle (arzla) toplam efektif  talebin 
veya otonom taleple tasarrufların  eşitlendiği noktada oluşacaktır; 
yani: 

YE  = Y  - YA  veya; 
(9.13) 

S = A 
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dengenin sağlanması için gerekli koşuldur, c tüketim eğilimi iken, 
gelirin uyardığı tüketim harcamalarıyla gelir düzeyi arasındaki ilişki: 

olacaktır ( s = l — c). 

Bu eşitlik, otonom talep veri iken, bu talebe eşit bir tasarrufun 
yapıldığı gelir düzeyini göstermektedir. Yukarıda bu düzey 75 birim 
output ve gelir ödemesi olup bu gelir düzeyinde arz-talebe, tasarruflar 
da yatırma eşitlenmektedir. Gelir düzeyi daha yüksek olduğu zaman 
tasarruflar  yatırımı aşacak ve arz fazlası  ortaya çıkacaktır. 

Bununla beraber yukarıdaki tabloda ele alman süreç ile bu model 
arasında önemli bir fark  vardır. Tabloda çoğaltan, gelir  sınırlayıcı  bir 
dinamik  miktar  intibakı  sürecidir.  Mal piyasasında parasal ta lep ile 
arz arasında eşitlik sağlanmadığı ve arz fazlası  ortaya çıktığı zaman, 
talep outputu ve gelir düzeyini sınırlamakta, diğer bir deyimle output 
miktarı ve istihdam düzeyi düşerek denge sağlanmaktadır. Otonom 
talep veri iken gelir düzeyindeki azalma tasarrufların  otonom talebe 
eşitlendiği noktaya kadar sürmekte ve bu noktada arz fazlası  ortadan 
kalkmaktadır. Buna karşılık (9.13)-(9.16)'daki model eşanlı denklem-
ler sisteminden oluşmakta, Walras'ın genel denge modelinde olduğu 
gibi dengesizlik sürecini incelemeksizin denge durumunu, yani denge 
gelir ve istihdam düzeyini tanımlamaktadır. Bu nedenle bu model 
denge durumunu vurgulayan statik bir modeldir. Dinamik dengeleyici 
süreci ele alan yaklaşımla eşanlı denklemler sistemine dayanan yaklaşım 
arasındaki bu temel fark,  zaman unsurunun ele almış biçiminden 
doğmaktadır. Bunlardan ilkinde zaman tarihsel  zaman'dır;  dengele-
yici süreç, birbirini izleyen gerçek dönemlerde yer almakta ve dengeye 
ulaşılması belli bir zaman süresinin geçmesini gerektirmektedir. Bu 
sürenin uzunluğu veya bir dönemin ne olduğu, söz konusu değişkenin 
değişme hızı tarafından  belirlenir. Buna karşılık eşanlı denklemler 
sisteminde zaman içinde yer alan gerçek bir süreç söz konusu değildir; 

1 Eğer otonom talebin bir kısmı tüketim talebi ise, tüketim fonksiyonu  C = C0  + cY 
olacak ve Ca,  gelirden bağımsız tüketim talebini gösterecektir. Bu durumda c marjinal tüketim 
eğilimi olmaktadır. Burada otonom talebin sadece yatırım talebi olduğu varsayılacağından c 
hem ortalama hem de marjinal tüketim eğilimidir. 

C = cY (9.14) 

(9.15) 

(9.16) 
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değişkenler, denge durumunun gerektirdiği değerlerine aynı anda 
ulaşmakta, sistem düşünsel  bir zaman içinde dengeye gelmektedir. Bir 
anlamda bu, üreticilerin arz-talep dengesini sağlayan gelir düzeyi hak-
kındaki bilgilerinin tam ve doğru olması; başlangıçtan itibaren denge 
talep düzeyine eşit bir talep bekleyişinde bulunulması demektir. Böyle 
bir durum piyasa sinyallerinin doğru olduğu anlamına gelir ki bu, 
yaklaşımın mantığıyla çelişecektir. Bu nedenle sistemde yanılma ol-
gusunun varlığı kaçınılmazdır ve bu olgu dinamik sürecin temel nede-
nidir. Bu sürecin ne kadar süreceği veya belli bir dönem sonunda nihaî 
denge durumuna ne kadar yaklaşılacağı, beklenen talebin gerçekleşen 
talebe ne kadar hızla intibak ettiğine bağlıdır.1 Eğer bu intibak ya-
vaşsa, örneğin ikinci dönem başında beklenen talep 90 yerine 95 ise 
dengeleyici süreç o kadar uzun zaman alacaktır. (9.16)'daki eşitlik 
bekleyişlerin doğruluğu ve intibakın ânında olduğu varsayımına da-
yandığı için, dengesizlik durumunun ve dengeleyici sürecin incelen-
mesine elverişsiz olup sadece farklı  otonom talep düzeylerinde ortaya 
çıkan farklı  denge noktalarının kıyaslanmasında  kullanılabilir. Ço-
ğaltan bu şekliyle, otonom talebin gelir üzerindeki sınırlayıcı etkisini 
değil genişletici (çoğaltıcı) etkisini vurgulamaktadır. 

Bu iki yaklaşım arasındaki fark  Genel Teori'de  geliştirilen modelin 
ne ölçüde dinamik bir model olduğu sorusunu ortaya çıkartmaktadır. 
Bu sorunun cevabı Keynes'in teorisi ile yöntemi arasındaki farkta 
yatmaktadır. Keynes, hem Para Üzerine  Deneme''de,  hem de Genel 
TeorVde  dinamik bir teori ortaya koymaktadır. Ancak, ilkinin aksine 
ikincisinde uyguladığı yöntem, Marshall'ın kıyaslamak  statik  dönem 
analizi'dİT.  Bu yöntemde, her dönemin kendi içinde dengeye geldiği 
varsayılmakta; dönemlerin birbirleriyle kıyaslanması, denge noktaları-
nın kıyaslanması anlamına gelmektedir. Bu açıdan yukarıdaki tabloda 
n dönem sonunda dengeye gelen sürecin bu yöntemde her dönem 
içinde tamamlandığı varsayılmaktadır. Dönemleri birbirinden ayıran 
şey ise denge gelir düzeylerinin farklı  olmasıdır; bu fark  otonom talep 
miktarına bağlı olduğundan, (9.16)'daki çoğaltan, farklı  otonom talep 
miktarlarında oluşacak denge gelir düzeylerinin kıyaslanmasının bir 
aracı haline gelmektedir. 

1 Tabloda üreticilerin üretim kararlarım alırken, geçen dönemdeki talebe baktıkları, 
arzulamadıkları (planlamadıkları) stok birikimini hesaba katmadıkları varsayılmaktadır. 
Üreticilerin, ellerinde biriken stokları bir dönem sonra elden çıkartmak istedikleri varsayılırsa, 
1 = 2 döneminde 90 birim output yerine 80 birim output üretilecek ve bu gelir düzeyinde or-
taya çıkan talep fazlası  2 birim output olacaktır. Bu varsayım altında sistem dengeye daha 
hızla yaklaşmaktadır. 
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Bu yöntem, teorinin dinamik niteliği yanında Keynes yaklaşımının 
önemli bir unsurunun da açıkça belirlenmesine engel olmuştur: 
yatırımın tasarruftan  bağımsız olması. Tasarruf  parasal gelirin tüke-
tilmeyen bir kısmı olarak efektif  talebi sınırlamaktadır. Tasarrufun 
yol açtığı bu sınırlamayı ortadan kaldıracak tek şey, gelir düzeyinden 
bağımsız olarak yapılan harcamalardır ve Keynes'de bunların başında 
yatırım gelmektedir. Tabloda görüldüğü gibi parasal gelirden yapdan 
tasarruflar  otomatik olarak yatırılmamakta, yatırımlar tasarruftan 
bağımsız olarak belirlenmekte, tasarruf  yatırım eşitliği ise ancak belli 
bir gelir sınırlayıcı süreç sonunda oluşmaktadır. Eşanlı denklemler 
sisteminde denge durumunun vurgulanması, yatırım-tasarruf  eşitliğinin 
denge koşulu olarak sistemde yer alması, yatırımların tasarruflardan 
bağımsızlığı olgusunun açıkça görülememesine ve Keynes sonrası 
dönemde, yatırım-tasarruf  eşitliği ve ex ante-ex post ayırımı konu-
sunda gereksiz tartışmaların ortaya çıkmasına yol açmıştır.1 Tabloda 
görüldüğü gibi stok birikimleri de bir yatırım niteliğinde olduğu için 
her dönem sonunda gerçekleşen  yatırım gerçekleşen  tasarrufa  eşittir. 
Bu, diğer bir deyimle, yatırımın tasarrufa  ex post olarak daima eşit 
olması demektir. Ancak, denge durumu dışında gerçekleşen yatırım 
planlanan  (arzulanan) yatırıma eşit değildir; nitekim birinci dönem 
sonunda gerçekleşen yatırım, dönem başında planlanan yatırımı, 
arzulanmayan stok birikimi kadar aşmakta, yani ex post yatırım 
ex ante yatırımdan farklı  olmaktadır. Diğer yandan modelde planla-
nan tasarruf  sürekli olarak gerçekleşmekte, yani bireyler gerçekleşen 
gelirlerinden arzuladıkları oranda tasarruf  yapmaktadırlar. Böylece 
ex ante tasarruf  ex post tasarrufa,  ex post yatırım da her ikisine eşit-
tir. Dengesizlik, planlanan yatırımla gerçekleşen yatırım veya plan-
lanan yatırımla tasarruf  arasında olmaktadır; denge durumu dışında 
yatırım ve tasarruf  ex ante olarak birbirine eşit değildir. Denge du-
rumunda ise planlanan yatırımlar gerçekleşmekte, hem ex ante yatı-
rım-tasarruf  eşitliği, hem de ex ante-ex post yatırımların birbirine eşit 
olması olanağı doğmaktadır. Böylece denge durumunu planların ger-
çekleşmesi olarak tanımlamak gerekmektedir. Sadece denge durumunu 
belirten eşanlı bir modelde bu ayırımı yapmak olanağı olmadığından 
yatırım-tasarruf  eşitliğinin anlamı açıklığa kavuşmamaktadır. 

Yatırımların tasarruflardan  bağımsız olması ve gelir sınırlayıcı 
süreç, ancak parasal bir ekonominin ortaya çıkardığı sorunlardır. Üre-
ticiler parasal gelir ödemelerini, üretilen outputun satılıp satılmadığın-

1 Şunu ilave etmek gerekir ki bu tartışmaların bir nedeni de, Keynes'in, İsveç ekolünün 
(özellikle Myrdal'm) bu ayırımım, tutarlı ve geçerli bir biçimde kullanmamış olmasıdır. 
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dan bağımsız olarak yapmakta, daha sonra da ürünü piyasada paraya 
çevirmek (satmak) çabasına girişmektedirler. Bu çabanın temel ne-
deni, üretilen malın, gelir ödemelerinde kullanılamamasıdır. Ürünün 
paraya çevrilmesi veya parasal olarak gerçekleştirilmesi,  ödenen pa-
rasal gelirlerin ne ölçüde parasal talep halinde üreticilere döndüğüne, 
bu da bireylerin yatırım ve tüketim kararlarına bağlıdır. Bu karar-
lar, üretim kararlarından tamamen bağımsızdır. Üretimin sürekli olarak 
yenilenmesi için, output-gelir ödemeleri-talep akımının sızmtısız olarak 
sağlanması gerekmektedir. Parasal tasarruflar  bir sızıntı oluşturmakta, 
parasal otonom talep bu sızıntıyı karşılayamadığı zaman üreticilerin 
ellerinde likit  olmayan, gelir ödemelerinde kullanamayacakları mallar 
birikmektedir. 

Parasal olmayan bir ekonomiyi parasal ekonomiden ayıran en 
önemli husus, üretim süreci sonunda ortaya çıkan outputun paraya 
çevrilmeksizin gelir ödemelerinde kullanılamamasıdır. Burada yine, 
ücretlerin parasal olarak ödenmesi zorunluluğu, talep sorununun al-
tında yatan temel neden olarak ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki tab-
lodaki ekonomide tek bir mal, örneğin buğday üretildiğini ve bu malın 
hem tüketim hem de yatırım için kullanıldığını varsayarsak, parasal 
ücretle birlikte talep sorunu da ortadan kalkacaktır. Gelir ödemeleri 
üretilen output cinsinden yapılabildiği için, outputun değişim aracına 
dönüştürülmesi sorunu yoktur; diğer bir deyimle böyle bir ekonomide 
output, mutlak olarak likit bir maldır. Üreticilerin ellerinde kalan 
stoklar doğrudan doğruya üretim faktörlerinin  satın alınmasında kul-
lanılabileceğinden böyle bir ekonomide arz-1alep dengesizliği, planlanan 
gerçekleşen yatırım eşitsizliği veya arzulanmayan stok birikimi so-
runları ortadan kalkacak, üretilen output, kendine eşit bir talep ya-
ratacaktır.1 

9.3. BEKLEYİŞLER  VE  TALEP 
! 

Ekonominin kısa dönem dengesinin nerede oluşacağı otonom 
talebe bağlı olduğu için otonom talebin ve bunun en önemli unsuru 

1 Bu tip bir ekonomide üretilen mal, buğday, bir değişim aracı niteliğinde görülmeyebilir; 
zira buğday işgücünden başka bir malla değişmemekte ve hangi ölçüde likit olduğu sorunu or-
tadan kalkmaktadır. Buna karşılık altın üretiminin egemen olduğu bir ekonomide output doğ-
rudan doğruya para veya değişim aracı niteliğindedir. Altın uluslararası bir ödeme aracı niteli-
ğini koruduğu sürece, böyle bir ekonominin bütününde talep ve işsizlik sorunları büyük ölçüde 
ortadan kalkar. Ulusal ekonomi düzeyinde de, altın üretiminin ekonomi içindeki yeri ne olursa 
olsun, bu kesimin talep ve işsizlik sorunu yoktur. Dolayısıyla sorun paranın varlığından 
değil malların para olmamasından kaynaklanmaktadır. 
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olan yatırımların belirlenmesi sorunu önem kazanmaktadır.1 Keynes, 
üreticilerin yatırımla ilgili davranışlarında Fisher'dekine benzer bir 
yaklaşım getirmektedir. Bununla beraber yatırımların belirlenmesinde 
uzun dönemle ilgili bekleyişlerin vurgulanması, sorunun talep açısın-
dan ele alınması ve nihayet yatırımların kârlılığı konusunda farklı  bir 
kıstasın getirilmesi, Fisher ile Keynes arasında önemli farklar  yarat-
maktadır. Özellikle bunlardan ilki, bekleyişlerin vurgulanması ve bu-
nun tarihsel bir zaman çerçevesinde ele alınması, Keynes teorisinin 
dinamik bir nitelik kazanmasına yol açan temel nedenlerden biri 
olmaktadır. 

Yatırım, üretim araçlarının satın alınarak üretimde kullanılması 
olduğundan yatırım kararlarındaki iki temel unsur, bu araçların maliyeti 
ile bu kullanımdan dolayı gelecekte ortaya çıkacak gelirlerdir. Ge-
lecekte ortaya çıkacak gelir akımının ne olacağı konusunda kapitalist-
lerin yapabileceği tek şey, fiyat  ve maliyet unsurları konusundaki 
bekleyişlere dayanmaktır. Fiyat bekleyişleri, üretilen mala karşı olan 
talebin ne olacağı konusundaki bekleyişlere bağlıdır. IJretimin maliyet 
unsurları içinde en önemli unsur ücret olduğundan fiyat  ve ücret bek-
leyişleri, bir arada, net gelir akımının ne olabileceğini belirler. Eğer 
t döneminde yapılan yatırım bu dönemden itibaren, dönem başına 
Q kadar output yaratmakta, bu outputun üretimi için yine dönem 
başına L kadar işgücü kullanılmakta ise, yatırımın gelecekte, dönem 
başına sağlaması beklenen net gelir: 

olmakta, p* outputun beklenen  parasal fiyatını,  wm* de beklenen  parasal 
ücreti göstermektedir. Bu gelir akımının cari faiz  oranı2 üzerinden 
hesaplanan cari değeri (PV): 

olmaktadır.3 Q ve L, üretim teknolojisiyle ilgili değişkenler olduğu için, 
bunlar yatırımın niteliğine bağlı olarak veridir. Dolayısıyla PV  iki 

1 Bugün, batı kapitalizminde devlet kesimi ekonomiyle bütünleşmekte ve uluslararası 
ticaret giderek artmakta olduğundan, toplam talebin belirlenmesinde bu kesimlerin önemi 
artmaktadır. Ancak bu, tamamen bağımsız bir araştırma konusudur. Bu kesimlerde oluşan 
talebin nasıl belirlendiği açıklanmadan, bütçe ve dış ticaret açıklarının otonom talebin bir bölü-
mü olarak yatırımlara eklenmesi, buradaki analize bir şey katmayacaktır. 

2 Yatırım uzun dönemli bir yükümlülük olduğu için, burada söz konusu olan faiz  oranı 
uzun dönem faiz  oranıdır. 

3 Burada analizi basitleştirmek için yatırımın (üretim araçlarının) fiziksel  ömrünün sonsuz, 
dönem başına elde edilen fiziksel  output miktarı ile bunun üretimi için kullanılacak işgücünün 
sabit olduğu; gelecekteki bütün dönemler için aynı parasal fiyat  ve ücretin beklendiği varsayıl-
maktadır. Bu durumda JR* [(1 /I + i) + (1 /I + i ) 2 + . . . . ] = R*/i olmaktadır. 

R * = p * Q - W m * L (9.17) 

PV  = R'/i (9.18) 
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unsura bağlı olarak değişmektedir; fiyat  ve ücret bekleyişleri ile cari 
faiz  oranı. Faiz oranı veri iken, talep (fiyat)  bekleyişleri ne kadar 
yüksek, ücret bekleyişleri ne kadar düşük ise yatırımın PF ' s i o ka-
dar yüksek olacaktır. Aynı şekilde fiyat  ve ücret bekleyişleri veri 
iken cari faiz  oranı ne kadar düşük ise yatırımın PF ' s i o kadar yük-
sektir. 

Yatırımın cari dönemdeki maliyeti veya üretim araçlarınm cari 
piyasa değeri, bu araçların arz edildiği fiyatı,  diğer bir deyimle de 
yatırımın arz fiyatını  oluşturur. Buna karşılık üretim araçlarının gele-
cekte sağladığı net gelir akımının cari değeri, veya yatırımın PF's i , 
bıı araçların hangi fiyattan  talep edileceğini, yani yatırımın talep 
fiyatını  gösterir. Eğer arz fiyatı,  Ks,  talep fiyatlıdan  yüksekse, ya-
tırım yapmak kârlı değildir; zira bu durumda kapitalistler yatırıma 
ayıracakları fonları  (Ks 'yi) cari piyasa faiz  oranından borç verdikleri 
zaman daha yüksek bir gelir elde edeceklerdir. Buna karşılık talep fi-
yatı, PV,  arz fiyatından  yüksekse yatırım yapmak borç vermekten 
daha kârlı olacak veya kapitalistler cari faiz  oranından borçlanarak 
yatırım yaptıkları zaman daha yüksek bir oranda gelir elde edeceklerdir. 

Keynes, yatırımın talep fiyatını  arz fiyatına  eşitleyen faiz  oranını 
sermayenin marjinal etkinliği  olarak tanımlamaktadır. Bu oranı e ile 
gösterirsek, Ks  = R* /s olacağından: 

e = R'/Ks  (9.19) 

olmaktadır. Görüldüğü gibi bu oran piyasa faiz  oranından tamamen 
bağımsız olarak tanımlanmakta, beklenen gelir akımıyla yatırımın 
arz fiyatına  bağlı olmaktadır. Yatırımın arz fiyatı  veri iken, beklenen 
gelir akımı ne kadar yüksekse , sermayenin marjinal etkinliği de o 
kadar yüksek olacaktır. 

Sermayenin marjinal etkinliği yatırımın kârlılığının değerlendiril-
mesinde faiz  oranından bağımsız bir kıstas getirmektedir. Eğer ser-
mayenin marjinal etkinliği cari faiz  oranından yüksekse, yatırımın 
talep fiyatı,  arz fiyatını  aşacağından yatırım yapmak suretiyle faiz 
oranından daha yüksek bir gelir elde etmek olanağı vardır; kısaca, bu 
oran faiz  oranından yüksek olduğu sürece yatırımlar artacak, düşük 
ise azalacaktır. 

Bu kavram Fisher'in getiri oranı kavramına oldukça yakın ol-
makla beraber Keynes'in iddiasının aksine, bu iki kavram arasında 
önemli bir fark  vardır. Fisher'in getiri oranı, alternatif  iki yatırımın 
PF'Ierini veya talep fiyatlarını  eşitleyen faiz  oranıdır. Burada ise 
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iki alternatif  yatırım söz konusu değildir. Kıyaslama iki talep fiyatı 
arasında olmamakta, belli  bir yatırımın arz fiyatı  ile talep fiyatı  kı-
yaslanmaktadır. Bunlardan ilki, yatırımın arz fiyatı,  üretim araçlar-
rınm veya sermaye stokunun cari üretim maliyetleriyle değerlendiril-
mesinden türetilmektedir. Oysa Fisher'de yatırımlar sadece gelecekte 
elde edilmesi beklenen gelirlerle değerlendirilmekte, cari üretim ma-
liyetleri ne sermaye stokunun ölçülmesinde ne de yatırım kararlarının 
alınmasında bir kıstas olmaktadır. 

Sermayenin marjinal etkinliği, yatırım miktarına bağlı olarak 
değişmektedir. Yatırımlar arttığı zaman marjinal etkinlik üç nedenle 
azalabilir; sermayenin arz fiyatının  yükselmesi, beklenen gelirin azal-
ması ve işgücü verimliliğinin, yani adam başına üretilen output mik-
tarının, (Q /Z/nin), düşmesi. Bunlardan sonuncusu sermayenin fiziksel; 
ilki ile ikincisi ise ekonomik etkinliğinin azalması demektir. Yatırım-
lardaki bir artış cari üretim araçları talebini artıracağından, bu araçla-
rın üretimindeki teknik koşullara bağlı olarak sermayenin arz fiyatı 
artacak ve gelir bekleyişleri veri iken, bu artış sermayenin marjinal 
etkinliğini düşürecektir. Aynı şekilde yatırım miktarındaki bir artış 
gelecek dönemlerde nihaî output arzının artmasına yol açacak, talep 
ve parasal ücret bekleyişleri veri iken bu artış, beklenen fiyatın  ve 
gelir akımının düşmesine yol açacaktır. Yatırım miktarının ve sermaye 
stokunun artması halinde, fiziksel  verimliliğin azalması da, fiyat  ve 
ücret bekleyişleri veri iken beklenen net gelir akımını ve marjinal et-
kinliği düşürecektir. Sermayenin marjinal etkinliğini belirleyen diğer 
bir unsur da genel fiyat  düzeyi ve paranın satm alma gücü konusundaki 
bekleyişlerdir. Eğer genel fiyat  düzeyinde bir artış bekleniyorsa, para-
sal ücret bekleyişleri sabit veya parasal ücrette beklenen artış oranı 
daha düşük olmak kaydıyla, beklenen fiyatlar  ve marjinal etkinlik 
artacaktır. 

Yatırım düzeyi, sermayenin marjinal etkinliği ile piyasa faiz 
oranı arasındaki farka  bağlı olduğu, marjinal etkinlik faiz  oranını 
aştığı sürece yatırım yapıldığı, yatırım düzeyi arttıkça da marjinal 
etkinlik azaldığı için, yatırım talebi faiz  oranının azalan bir fonksiyonu 
olmaktadır. Yeri bir faiz  oranında ne kadar yatırım yapılacağı, ya-
tırımın marjinal etkinliğine, bu da yatırımın arz fiyatı  ile gelir bekle-
yişlerinin düzeyine bağlıdır. Yatırımın faiz  esnekliği, yani faiz  oranın-
daki değişmelerin yatırımın miktarında yol açacağı değişmeler, yatırım 
miktarı arttıkça marjinal etkinliğin hangi oranda azalacağına, bu da 
parasal net gelir bekleyişleriyle sermayenin arz fiyatının,  yatırım mik-
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tarına bağlı olarak hangi oranda değişeceğine bağlıdır. Ekonominin 
depresyonda olduğu dönemlerde sermayenin arz fiyatının  az çok veri 
olduğu varsayılabilir; zira üretim aracı üreten kesimlerde kullanıl-
mayan kapasite vardır ve normal kapasite düzeyine kadar, üretim 
araçlarının üretim maliyetlerinin artması beklenemez. Bu koşullarda 
gelir bekleyişleri, yani yatırımın fiziksel  verimliliği ile beklenen fiyat 
ve ücretler ağırlık kazanmakta ve faiz  oranı azaldıkça, yatırım miktarı-
nın hangi oranda artacağı, bunlardaki değişmeye bağlı olmaktadır. 

Burada sermayenin marjinal etkinliği yatırım düzeyi  ile tanım-
lanmaktadır. Buna bir alternatif  olarak, sermayenin marjinal etkinli-
ğini, farklı  yatırım projelerinin kârlılığına bağlı olarak tanımlamak 
olanağı vardır. Bu tanımda, herhangi bir anda, (9.19)'a göre hesap-
lanan kârlılık düzeyleri birbirlerinden farklı  olan belli sayıda yatırım 
projesi vardır. Bu projeleri kârlılık derecelerine göre sıralarsak, örneğin 
ı'nci projeden ı-f-l'inci  projeye geçildiğinde, yatırımın kârlılığı azal-
maktadır. En son hangi projenin kullanılacağını ise faiz  oranı belirle-
mektedir. Bu sıralamada yukarıdan aşağıya veya etkinliği yüksek olan 
projelerden düşük olan projelere doğru gidildiğinde, marjinal etkinlik 
yine yukarıdaki üç temel nedenden dolayı azalacaktır. Ancak, mar-
jinal etkinlik toplam yatırım düzeyine değil de farklı  projelere bağlı 
olarak tanımlandığı zaman, ortaya önemli bir sorun çıkmaktadır; eğer 
birinci proje diğer bütün projelere oranla daha fazla  etkin ise, faiz 
oranı bu projenin etkinlik oranını aştığı zaman bütün yatırımların bu 
projeye yapılması ve dolayısıyla yatırım düzeyinin sonsuza kadar ge-
nişlemesi gerekir. Buna, firmaların  mâli olanaklarının sınırlılığının engel 
olduğu söylenebilir. Ancak, bu takdirde yine de neden dolayı bütün 
firmaların  aynı tip (birinci) porjeye yatırım yapmadıkları sorusu 
ortaya çıkmaktadır. Eğer bu soruya verilecek cevap, o projenin mar-
jinal etkinliğinin (kârlılığının), o projeye yapılan yatırım miktarına 
bağlı olarak düşeceği ise, bu yorumdan vazgeçilmiş ve yukarıdaki 
yoruma dönülmüş demektir. Bu nedenle sermayenin etkinliğini farklı 
projelerle değil yatırım düzeyi ile tanımlamak daha tutarlıdır. 

Marjinal etkinlik ile yatırım arasındaki ilişki nasıl yorumlanırsa 
yorumlansın, bu. önemli bir ölçüde gelir bekleyişlerine bağlı olarak 
değişmektedir. Şekil 9.2.'de farklı  bekleyiş durumlarmdaki yatırını 
fonksiyonları  gösterilmektedir. 

Bu fonksiyonlardan  I„ hem belli bir faiz  oranında diğerlerine kı-
yasla daha düşük bir yatırım miktarı vermektedir, hem de bu fonksi-
yonda yatırımın faize  karşı esnekliği daha düşüktür. Bunlardan il-



218 KEYNES YÖNTEMİ 

Şekil 9 . 2 

kinin nedeni, gelir bekleyişlerinin daha düşük olmasıdır. Nitekim /, 
ile / , arasmdaki fark  da buradan doğmaktadır: herhangi bir faiz  ora-
nında gelir bekleyişleri ne kadar yüksekse sermayenin marjinal etkin-
liği ve yatırım miktarı da o kadar yüksek olmakta, diğer bir deyimle, 
belli bir faiz  oranında, gelir bekleyişlerindeki bir artış, yatırım eğrisi-
ni yukarıya doğru kaydırmaktadır. Diğer yandan /„ fonksiyonunun 
gösterdiği gibi faiz  oranı düşerken yatırım miktarının önemli ölçüde 
artmamasınm nedeni, yatırımlardaki artışın, sermayenin marjinal 
etkinliğini hızla düşürmesidir. Bu düşüş, sermayenin arz fiyatının 
önemli ölçüde artması ve/veya beklenen gelir akımının azalması ve 
bekleyişlerdeki belirsizlik unsurunun artması sonucunda ortaya çıkmak-
tadır. Depresyon durumunda bunlardan ikincisi önem kazanmakta, 
sermayenin marjinal etkinliğinin düşmesi hem yatırım düzeyinin, 
hem de faiz  oranın yatırım üzerindeki etkisinin azalmasına yol açmak-
tadır. 

/[ ve I 2 , beklenen gelir akımının oldukça yüksek olduğu ve ya-
tırımlardaki artışların gelir bekleyişlerini pek fazla  etkilemediği geniş-
leme dönemindeki bir ekonominin yatırım fonksiyonları  olduğu halde 
I 0 1 gelir ve istihdam düzeyinin düşmekte olduğu bir gelir sınırlayıcı 
süreç içinde, yatırımlar ile faiz  oranı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 
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Bu sonuncusu hem belli faiz  oranlarında daha düşük yatırım yapılacağını 
göstermekte^ hem de yatırımın faiz  esnekliği burada düşük olmak-
tadır. Böylece, depresyon içindeki bir ekonomide sadece  faiz  oranını 
düşürmek suretiyle yatırım miktarını artırma olanağının sınırlı olduğu 
açıkça görülmektedir. Yapılması gereken en önemli şey, bir yandan 
faiz  oranının düşmesini sağlarken diğer yandan da kapitalistlerin uzun 
dönem bekleyişlerini etkileyerek sermayenin marjinal etkinliğini ar-
tırmaktır. Ancak, bu ikincisi, ekonominin yoğun, hızlı ve sürekli bir 
genişleme süreci içinde girmesini, talep, output ve istihdamın sürekli 
olarak artmasını gerektirir. Bunlar sağlandığı takdirde uzun dönem gelir 
bekleyişleri de etkilenecek ve bu, yatırım fonksiyonunun  yukarıya doğru 
kaymasına yol açacaktır. 

Ancak, temel sorun, bu sürecin başlatılabilmesidir. Uzun dönem 
faiz  oranını düşürmek olanağı olsa bile, uzun dönem gelir ve talep 
bekleyişlerinin düşük olduğu koşullarda, /„ fonksiyonunda  olduğu 
gibi, çok düşük faiz  oranlarında bile ekonominin hızlı bir genişleme 
süreci içine girmesi için gerekli yatırımlar yapılamamaktadır. Şekil 
9.2.'de /* tam istihdamın gerektirdiği yatırım düzeyi ise, yatırım 
fonksiyonu  /„ iken, faiz  oranını düşürmek suretiyle yatırımları bu dü-
zeye çıkartmak olanağı yoktur. Diğer yandan faiz  oranındaki düşme-
nin sağlayacağı yatırım artışı fazla  olmadığı için, bunun output ve ta-
lep düzeyinde hızlı ve sürekli bir artışa yol açarak uzun dönem gelir 
bekleyişlerini etkilemesi ve yatırım fonksiyonunu  kaydırması söz 
konusu değildir. Bu nedenle sadece faiz  oranı ile oynamak suretiyle 
yatırımları artırarak hızlı ve sürekli bir genişlemeyi başlatmak ola-
naksızdır. İşte Keynes'in önerisi, bu koşullar altında doğrudan doğruya 
talep boşluğunu doldurmaya yönelmek ve bu arada faiz  oranını düşür-
meye çalışarak genişleme sürecini başlatmaktır. 

Keynes sonrası IS-LM  literatüründe likidite  tuzağı,  bu koşullar 
altında faiz  oranının para politikası yoluyla düşmesini engellemektedir; 
uzun dönem faiz  oranı düşük bir düzeyde belirlenmekte, bunun gele-
cekte daha da düşmesi, tahvil ve hisse senedi fiyatlarının  daha da yük-
selmesi beklenmediği için, spekülasyon olanağı ortadan kalkmakta, 
diğer bir deyimle para talep fonksiyonu  yatay hale gelmektedir. Ancak 
ne Genel Teoride  ne de Para Üzerine  Deneme''de  bu anlamda  bir li-
Kİdite tuzağı bulmak olanağı yoktur. Aksine Keynes bunu açıkça 
reddetmektedir (bkz. G.T.s.  207). Keynes'in faizle  ilgili temel sorunu, 
uzun dönem faiz  oranının, sistemi tam istihdama yöneltecek yatırım-
ların yapılmasına olanak vermeyecek kadar yüksek  olması; menkul 
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kıymetler piyasasındaki bekleyişlerin genellikle  fazla  esnek olmaması 
dolayısıyla faiz  oranının gereken hızla düşürülememesidir. Ancak bu, 
yanlışlığın  uzun dönem faiz  oranında olduğunu, sorunun menkul kıy-
metler piyasasında doğduğunu göstermez. Eğer bir yanlışlık varsa bu, 
faiz  oranında değil, yatırımlarla ilgili uzun dönem bekleyişlerindedir. 
Nitekim Keynes, depresyonda sermayenin marjinal etkinliğinin uzun 
dönem faiz  oranından daha yüksek bir hızla düştüğünü  belirterek olayı, 
IS-LM  yaklaşımından çok farklı  bir biçimde yorumlamaktadır. 
Burada IS—LM  yaklaşımının ne ölçüde Keynesçi  olduğu sorunu tekrar 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşım, nihaî analizde, depresyonu, 
yatırımların (ve tüketim harcamalarının) faize  karşı ensekliğinin düşük 
olması ve likidite tuzağr ile açıklamaktadır. Oysa Keynes, sermayenin 
etkinliğindeki düşüşü vurgulamaktadır: talep yetersizliği nedeniyle 
gelir sınırlayıcı süreç başladıktan ve yoğunluk kazandıktan sonra, 
sadece uyarılmış harcamalar değil, uzun dönem bekleyişlerinin etki-
lenmesi sonucunda, yatırım talebi de azalmaktadır. Bu da, IS—LM 
yaklaşımında üzerinde pek fazla  durulmayan talep ve gelir bekleyişleri 
ile ilgili bir sorundur. Sadece likidite tuzağı değil, yatırımların faiz 
esnekliğinin düşük olduğu hipotezi de Keynes'e tamamen yabancıdır. 
Şekil 9.2.'de I 0 , gelir sınırlayıcı sürece bağlı olarak yatırım eğrilerinin 
kayması ile ortaya çıkan yatırım-faiz  ilişkisini vermektedir ve bu açı-
dan Keynesçi anlamda, yatırımların faiz  esnekliğinin düşük olduğunu 
değil, gelir sınırlayıcı süreç içinde bekleyişlerin ve sermayenin marjinal 
etkinliğinin azaldığını göstermektedir. Nitekim bu fonksiyon  üzerin-
deki noktalar, her biri faize  karşı esnek olan farklı  yatırım fonksiyon-
larına aittir. Keynes'in yatırım fonksiyonu  / , , I 2 gibi faiz  esnekliği 
yüksek fonksiyonlardır.  Ancak, depresyonda, sermayenin marjinal 
etkinliğinin sürekli olarak (ve faiz  oranından daha hızlı) düşmesi, ya-
tırım fonksiyonlarını  kaydırmakta ve bu nedenle faiz  oranının yatırım 
üzerindeki etkisini azaltmaktadır. Bu nedenle Keynes'de dinamik 
bir sınırlama süreci içinde ortaya çıkan yatırım-faiz  ilişkisini, bekleyiş 
atmosferinin  veri olduğu statik bir duruma uygulayarak, esnek ol-
mayan yatırım fonksiyonu  şeklinde yorumlamak olanağı yoktur.1 

1 Yatırım fonksiyonunu  kaydının şey, belli bir yatırım oranında gelir bekleyişlerinin 
düzeyindeki değişmelerdir. Genişleme dönemlerinde beklenen gelir düzeyi, depresyondakine 
oranla daha fazladır.  Ancak, iş hayatında egemen olan genel atmosfer  veri iken yatırımlardaki 
değişme gelir bekleyişlerini etkileyecektir. Yatırım fonksiyonunun  nerede olduğu, genel bek-
leyiş atmosferine  bağlıdır. Diğer yandan genişleme dönemlerinde, yatırım miktarının bek-
leyişler üzerinde fazla  bir olumsuz etkisi yoktur. Bu nedenle depresyonda yatırım fonksiyon-
unun hem düzeyi (yani sermayenin etkinliği) daha düşük, hem de yatırımdaki artışların ser-
mayenin etkinliği üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır. 
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10. TALEP VE BÖLÜŞÜM 

10.1. KEYNES:  PARA ÜZERİNE  DENEME 

Kısa dönem bölüşüm sorunları Genel Teoride  arka plaııda kal-
dığı halde Para Üzerine  Deneme''de  Keynes, hem yöntemi hem de teorisi 
dinamik olan bir model içinde, talep-fiyat-ücret  ilişkilerinden giderek 
bölüşüm sorununa yaklaşmakta; bu ilişkiler, ekonomik değişkenlerle 
ilgili sınıflandırma  ile birlikte, yakın zamanlarda geliştirilen Keynesçi 
uzun dönem, büyüme ve bölüşüm teorilerinin hareket noktasını oluş-
turmaktadır. Bununla beraber Genel Teoride  de parasal ücretlerin, 
fiyatlar  genel düzeyinin ve sermayenin marjinal etkinliğinin belirlen-
mesinden, kısa dönem bölüşüm teorisi ile ilgili bazı önermeler türet-
mek olanağı vardır. Burada önce bu önermeler kısaca incelenecek, daha 
sonra da Para Üzerine  Deneme yaklaşımı formel  bir model içinde ele 
alınacaktır. 

Keynes'in işgücü arz eğrisi, kısa dönemde tam istihdam düzeyine 
kadar parasal ücretlerin değişmediğini göstermektedir. Ancak, parasal üc-
retler sisteme veri olarak girdiği halde, Keynes'de, bunun hangi düzeyde 
veri olduğu sorusuna cevap bulma olanağı yoktur. Herhangi bir anda pi-
yasada egemen olan parasal ücretler, tarihsel bir süreç sonucunda oluş-
muştur. Bu tarihsel süreci belirleyen güçler saptanmadığı için, yaklaşım, 
parasal ücretlere tarihsel  bir raslantı  olarak bakmakta ve bu nedenle 
Keynes'de, bütünlüğü olan bir parasal ücret teorisinden bahsetmek 
olanağı ortadan kalkmaktadır. Bu olgu sadece Genel Teori  ve Para 
Üzerine  Deneme''de  değil, daha sonraki Keynesçi yaklaşımda da ken-
dini göstermektedir. Dolayısıyla Keynes'in parasal  ücret teorisi, klasik 
asgari geçimlik ücret teorisine kıyasla yolun ancak yarısını katede-
bilmektedir; klasik teoride reel  ücretlerin kısa ve uzun dönemlerde 
hangi düzeylerde oluştuğu ve bunları etkileyen güçlerin ne olduğu 
açıkça belirlenmektedir. 

Ancak, reel ücretlerin belirlenmesi konusunda aynı şeyi söylemek 
olanağı yoktur; Genel Teoride  reel ücretler bir yönüyle neoklasik bir 
biçimde belirlenmektedir. Bunun nedeni, firmaların  fiyat  belirleyici 
davranışlarında marjinal maliyet yöntemine başvurmalarıdır. Talebin 
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rolü ise istihdam düzeyini etkileyerek işgücünün marjinal (reel) ve-
rimini değiştirmek ve fiyatları,  parasal ücretler veri iken, reel ücretleri 
işgücünün marjinal verimine eşitleyecek düzeyde oluşturmaktır. 

Geııel Teori'de  reel ücretler konusunda, marjinal verimlilik bö-
lüşüm önermesinin bir yönüyle (I. klasik postülat) benimsenmesine 
karşılık, sermayenin marjinal etkinliği, sermayenin marjinal verimi 
olarak tanımlanmamaktadır. Bunun temel nedeni, sermayenin etkinli-
ğinin belirlenmesinde bekleyişlerin rolüdür; marjinal etkinlik, ger-
çekleşen gelire veya sermayenin doğurduğu cari output akımına değil, 
gelecekte elde edilmesi beklenen gelir akımına bağlıdır ve bu açıdan, 
hem teknik ve ekonomik, hem de davranışsal etkenlere bağlı olarak 
değişmektedir. Durgun durum koşulları altında denge sürekli olarak 
sağlandığından, fiziksel  output akımının ve bunun değerinin değiş-
mesi söz konusu değildir. Yine, bu koşullar altında, sermaye stokunun 
geçmiş ve cari üretim maliyetiyle veya gelecekte elde edilecek gelirlerle 
değerlendirilmesi arasmda bir fark  yoktur. Nitekim Keynes'de, bu 
koşullar altında marjinal etkinliğin marjinal verim olarak yorumlana-
bileceğini belirtmektedir.1 Ancak, dinamik bir teori olan Keynes yak-
laşımında bu koşulların yeri yoktur. 

Keynes, Para üzerine Deneme''de,  iki kesimli bir model içinde, 
yalırım-tasarruf  dengesizliğinin, fiyatlar,  reel ücretler ve kârlar üze-
rindeki etkilerini, temel denklemler  adını verdiği sistem içinde incelerken, 
genel yaklaşımının iki temel unsurunu burada da esas almaktadır; 
ücretlerin parasal olarak belirlendiği ve yatırımların tasarruflardan 
bağımsız olduğu. Bu sonuncusu, toplam fiziksel  outputun, tüketim ve 
yatırım malları arasındaki bölünümünün; toplam faktör  gelirlerinin, 
tüketim harcamaları ile tasarruflar  arasındaki bölünümünden farklı 
olması sonucunu doğurmaktadır. Output ve istihdam düzeyleri sabit 
olarak alınmakta, bu nedenle, bu bölünümün farklı  olmasının yarat-
tığı yatırım-tasarruf  dengesizliğini ortadan kaldırabilecek tek şey, 
tüketim malları fiyatlarındaki  değişme olmaktadır. Dolayısıyla model, 
Genel Tcorfdekinin  aksine bir fiyat  intibakı  modeli niteliğinde olup, 
özellikle tam istihdam koşulları altında uzun dönem büyüme dengesi-

1 Yukarıda, sermayenin marjinal etkinliğinin tanımında, dönem başına elde edilmesi 
beklenen fiziksel  output miktarı ile beklenen fiyat  ve ücretlerin zaman içinde değişmediği var-
sayılmıştı. Bu varsayım, durgun durum koşulunun gerekli bir varsayımıdır. Ancak bunun ya-
nında bekleyişlerin gerçekleşmesi de durgun durumun gerekli bir koşulu olduğu için, (9.18)'deki 
tanımı sermayenin marjinal verimi olarak yorumlamak olanaksızdır. Diğer yandan, bekleyişler 
gerçekleştiği zaman, yatırım miktarı arttıkça sermayenin marjinal etkinliğinin (veriminin) 
azalmasının tek nedeni, fiziksel  verimliliğin azalması olabilir. 
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nin incelenmesine elverişlidir. Nitekim daha sonra geliştirilen ııeo-Key-
nesçi yaklaşım da modeli bu şekliyle ele almaktadır. 

Yaklaşımın diğer unsuru, ücretlerin parasal olarak belirlenmesi, 
fiyat  intibakı süreci içinde bölüşümün değişmesine yol açmaktadır. 
Parasal ücretler veri iken tüketim malları arz ve talebi arasındaki 
dengesizlik, bu malların fiyatlarının;  bu da reel ücretlerin ve kârların 
değişmesine yol açmaktadır. Keynes'in buradaki kâr tanımı, geleneksel 
tanımdan oldukça farklıdır.  Keynes geliri, birbirleriyle özdeş olan üç 
farklı  yoldan tanımlamaktadır. Buna göre toplam parasal gelir, üretim 
faktörlerinin  parasal gelirleri toplamı ve toplam outputun parasal 
üretim maliyeti, aynı şeyin üç farklı  ifadesidir.  Bu tanım içinde yer 
alan unsurlar ise parasal ücretler, girişimcilerin normal getirileri (veya, 
arz fiyatları),  sermaye üzerinden ödenen faiz  ve rant ve benzeri gibi 
sürekli gelirler. Görüldüğü gibi burada Keynes faiz  ile kârı ayırmakta 
ve bunları farklı  olgulara bağlamaktadır. Piyasada malların satışından 
elde edilen gelirle, maliyet unsurlarının toplamı, yani malİRrm üre-
tim maliyeti arasındaki fark  pozitif  veya negatif  kâr  olarak tanım-
lanmaktadır. Bu anlamda kâr, normal bir faktör  geliri değildir; bu 
nedenle de ııe üretim maliyetinin, ne de toplam gelirin bir unsurudur. 
Gelir ödemeleri içinde ele alınmadığı için de tüketim ve tasarruf  karar-
larını etkilemez; tüketim ve tasarruf,  faktör  gelirlerinden yapılmak-
tadır. Bu kâr kavramı daha çok, beklenmeyen, geçici, aşırı kazanç 
niteliğindedir. 

Toplam output, elverişli  (tüketilebilen) ve elverişsiz  (tüketilemeyen) 
mallar olarak ayrılmakta, bunlardan ilki tüketim malları kesiminde 
üretilen outputtan, ikincisi ise dayanıklı ve dayanıksız üretim araç-
larından oluşmaktadır. Toplam outputun bu iki kesim arasındaki dağı-
lımı girişimciler tarafından  belirlenir. Bunların yatırım talebi, yatırım 
malları kesiminde üretilen outputa eşittir; diğer bir deyimle, bu ke-
simin üretim yoğunluğu, girişimcilerin ne kadar yatırım yapmak is-
tediklerine bağlıdır. Bu kesimdeki işgücü verimliliği, yatırım mallarının 
üretimi için gerekli işgücü miktarını, yani bu kesimdeki istihdam dü-
zeyini verecektir. Toplam işgücünün geriye kalan kısmı ise tüketim 
malı üreten kesimde kullanılır ve tüketim malı üretir. Böylece, yatırım 
talebi hem kesimlerin üretim yoğunluklarını, hem de toplam işgücünün 
kesimler arasındaki dağılımını belirlemektedir. 

Modeli basitleştirmek amacıyla kullanım maliyetini bir tarafa 
bırakarak üretim maliyetini sadece ana maliyetin bri unsuruyla, 
ücret ödemeleriyle ölçelim. u>m veri parasal ücret, Yt  yatırım malları 
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kesimindeki parasal üretim maliyeti, Yc  tüketim malları kesimindeki 
parasal üretim maliyeti, Lt ve Lc bu kesimlerde istihdam edilen işgücü 
miktarları, L toplam istihdam düzeyi ve Ym  de ekonominin tümünde 
üretilen malların üretim maliyeti veya parasal faktör  gelirleri toplamı 
(parasal millî gelir) ise: 

Ym  = wmL (10.1) 

Ym  = Yc  + Yj (10.2) 

Y c = wm Lc (10.3) 

Yt  = wm Lt (10.4) 

tanımlarını yapabiliriz. 
İşçiler toplam olarak wmL kadar parasal ücret geliri elde etmekte 

ve bunun belli bir kısmını tüketim harcamasında kullanarak kalanını 
tasarruf  etmektedirler. Bu sınıfın  harcamaları sadece tüketim malı 
üreten kesimin outputuna talep yaratmaktadır. Toplam ücret gelir-
lerinin tüketimle tasarruf  arasındaki dağılımı, toplam outputun ke-
simler arasında tüketim ve yatırım malı şeklindeki dağılımından ta-
mamen bağımsızdır. Kısaca, işçiler tüketim eğilimlerine göre tasarruf 
ve tüketim yapmakta, kapitalistler ise yatırım planlarına göre toplam 
outputu kesimler arasında dağıtmaktadırlar. İşte burada birikimin 
iki temel unsurunun, yatırım ve tasarrufun  birbirinden bağımsızlığı 
söz konusu olmaktadır. 

I, girişimcilerin ürettikleri toplam yatırım malı miktarını, C 
de toplam tüketim malı miktarını göstersin: bu miktarlar kesimlerin 
üretim yoğunlukları olup girişimciler tarafından  belirlenmektedir. 
Reel millî geliri tanımlamak, diğer bir deyimle, ekonomide parasal 
fiyatlardan  bağımsız olarak toplam output düzeyini (miktarını) belir-
leyebilmek için I ve C aynı birim cinsinden ölçülmelidir. Ölçü birimi 
olarak bunların üretim maliyetlerini almak, tüketim ve yatırım mal 
larınııı birimlerini,  bu birimlerin üretim maliyetini eşitleyecek şekilde 
tanımlamak olanağı vardır. Bu durumda kesimlerde ödenen parasal 
gelirler ile üretilen mal miktarları (birimleri) orantılı olacaktır. Bu 
şekilde ölçülen toplam output miktarını (reel geliri) Y ( = C + 7 ) ile, 
adam başına üretilen output miktarını da y ile gösterirsek: 

Yt  II  = Yc/C  = YJY  (10.5) 
y — CILc  = I/L,  = Y/L (10.6) 

olmakta; (10.5), C ve J'nın, kesimlerde üretilen birim outputun üretim 
maliyetlerini (Y ( / / ve Yc/C'yi) eşitleyecek şekilde tanımlandığını, 
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(10.6) ise bu tanımdan dolayı, kesimlerde adam başına üretilen out-
put birimlerinin aynı olduğunu göstermektedir.1 Görüldüğü gibi top-
lam işgücünün kesimler arasındaki dağılımını J /C belirlemektedir. 

Sm,  işçilerin toplam parasal ücret gelirlerinden yaptıkları tasar-
ruflar  ise: 

Cm= Y m -  Sm  (10.7) 
işçilerin toplam parasal tüketim harcamalarını veya tüketim malı 
talebini gösterecektir. Üretilen toplam tüketim malı miktarı C oldu-
ğundan, bu malın piyasa fiyatını  pc ile gösterirsek, tüketim malı 
piyasasında arz-talep dengesi: 

PcC = Y m -  Sm  (10.8) 
eşitliğinin gerçekleşmesini gerektirir. Ym,  istihdam düzeyi ve parasal 
ücretler; Sm,  toplam parasal ücretler ve işçilerin tasarruf  eğilimi; 
C de kapitalislerin yatırım kararları tarafından  belirlendiğine göre, 
bu eşitliğin gerçekleşmesini sağlayabilecek tek değişken pc olmaktadır. 
(10.5) ve (10.6) kullanılarak bu eşitlik: 

Pc = ™jy  + (Yi  - SJIC  (10.9) 
şekline getirilebilir. Tüketim malının parasal (piyasa) fiyatı,  parasal 
ücretlere, işgücünün verimliliğine ve yatırım mallarının üretim ma-
liyeti ile toplam parasal tasarruflar  arasındaki farka  bağlı olmaktadır. 
Eğer: 

Y,  = Sm  ise P c = wm ly (10.10) 
ve: 

PcC  = wm Lc = Yc  (10.11) 
olmaktadır. Kısaca, eğer işçilerin parasal gelirlerinden yaptıkları ta-
sarruflar  ile girişimcilerin yatırım mallarını üretmek için yaptıkları 
harcamalar birbirine eşitse, tüketim mallarının satışından elde edilen 
parasal gelir, pcC, bu malların üretim maliyetine, Yc 'ye eşit olacak ve 
dolayısıyla, bu malların satışından bir kâr elde edilemeyecektir. Bu 

1 örneğin tüketim malı kesiminde 5 kg. buğdayı bir işçi, yatırım inalı kesiminde de bir 
adet makineyi bir işçi üretiyorsa, parasal ücretler her iki kesimde de aynı olduğundan, 5 kg. 
buğday ile bir adet makinenin üretim maliyetleri aynıdır. Eğer 5 kg. buğdaya bir birim  tüketim 
malı, bir adet makineye de bir birim  yatırım malı dersek, bu iki malın birimlerinin değişim oranı 
bire eşit olacaktır. Bu durumda, eğer buğday üreten kesimde 600 kg. buğday, makine üreten 
kesimde de 100 adet makine üretiliyorsa, reel millî gelir içinde toplam olarak 600 /5 + 100 = 220 
birim  buğday veya makine var demektir. Burada Y — 220, I  — 100 ve C = 120 olmakta, C'ain 
bir birimi / 'nın bir birimiyle değiştiği için, Y,  ister buğday ister makine cinsinden ifade  edilsin, 
aym değeri almaktadır. 
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durumda reel ücretler de adam başına üretilen output miktarına eşit 
olmaktadır: 

wmİPc  = y (10.12) 

(lO.lO)'daki koşul gerçekleştiği zaman, toplam outputun kesimler 
arasındaki dağılımı ile toplam ücret gelirlerinin tüketim ve tasarruf 
arasındaki dağılımı aynı olmakta, tüketim malları, bunların üretim 
maliyetlerine eşit fiyattan  satıldıkları zaman bu malların piyasasında 
arz-talep dengesi sağlanmaktadır. Diğer bir deyimle, her iki kesimde 
ödenen ücretlerden yapılan tüketim harcamaları, tüketim malı üreten 
kesimin outputunun üretim maliyetine eşit olmakta, ücretlerden 
yapılan tasarruflar  ise yatırımları karşılamaktadır.1 

Eğer Yt  — Sm  eşitliği gerçekleşmezse, tüketim malları üretim ma-
liyetlerine eşit bir fiyattan  ( t f m / j  fiyatından)  satıldıkları zaman, tü-
ketim malı piyasasında arz veya talep fazlası  ortaya çıkacaktır. Sm> Yt 

ise, pc=u>mlyr  olduğu zaman, toplam tüketim talebi, Cm = Ym  — Sm, 
tüketim mallarının üretim maliyeti altında kalacak, yani arz faz-
lası ortaya çıkacaktır. Bu parasal arz fazlası,  tüketim mallarının top-
lam arz fiyatı  ( Y c )  ile talep fiyatı  (Ym  — Sm)  arasındaki farka  eşittir. 
Bu arz fazlasının  ortadan kalkması için, tüketim mallarının piyasa 
fiyatının,  />cC'nin, bu malların üretim maliyetinin (arz fiyatının) 
altına inmesi ve talep fiyatına  eşitlenmesi gerekir. Kısaca, Yc>Cm 

iken, piyasa arz-talep eşitliğinin gerçekleşmesi için, bu malların mali-
yetlerinin altında satılması gerekir. Denge durumunda Cm=pcC<Yc 

olacak ve pc, (10.9)'da belirlenen düzeye inecektir. Bunun sonucunda 
bu kesimdeki kapitalistler net bir zarara uğrayacaklar, reel ücretler 
ise artacaktır: zira işçiler, tüketim malı fiyatı  düştüğü için, veri para-
sal ücretleriyle daha çok tüketim yapma olanağına sahip olmaktadırlar. 
Böylece, tüketim malı kesiminde arz-talep dengesinin sağlanması 
bölüşümün değişmesine yol açmaktadır. Buna karşılık S m < Y f  ise, 
tüketim malının piyasa fiyatı,  bunun üretim maliyetinin üzerine çı-

1 Bu sonuç, Marx'ın iki kesimli modeline oldukça benzemektedir. Mara'ta da her iki ke-
simde ödenen ücretler tamamen tüketilmekte ve tüketim malı üreten kesimin outputuna yö-
nelen bir talep haline gelmektedir. Marx'ın dengeli büyüme sürecinde, kesimlerde yaratılan ar-
tık değerin toplamı, yatırım malları kesiminde üretilen (net) outputun değerine eşitlenmekteydi. 
Burada ise aynı durum, artık değer yerine işçilerin tasarrufları  nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 
Bu son nokta, iki yaklaşım arasındaki temel bir farkı  vurgulamaktadır; Mara'ta artık değer 
(kâr) üretim  9İireci içinde, burada ise değişim  süreci içinde ortaya çıkmaktadır. Zira, Mara'ta 
reel ücretler (bölüşüm), malların değişim sürecinden bağımsız olarak belirlendiği halde, burada, 
tamamen malların değişim süreci içinde belirlenmektedir. 



TALEP VE BÖLÜŞÜM 229 

kaçak; reel ücretler düşecek ve kapitalistler net bir kâr sağlayacaklardır. 
Tüketim malı kesimindeki kapitalistlerin kârı, bu malın piyasadaki 
satışından elde edilen gelir ile üretim maliyeti arasındaki farka  eşit 
olduğu için: 

P c = PcC - Yc  (10.13) 

olmakta," piyasa fiyatına  bağlı olarak kapitalistler kâr veya zarar 
etmektedirler. Bunun, tasarruflarla  yatırım mallarının üretim maliyeli 
arasındaki farka  bağlı olduğunu göstermek için (10.2) ve (10.8)'i 
(10.13)'de kullanırsak: 

Pc= Y, - Sm (10.14) 

olmaktadır. Görüldüğü gibi yatırım-tasarruf  dengesi sağlandığı zaman 
tüketim malının fiyatı,  (10.9)'da, bu malın üretim maliyetine eşitlen-
mekte, kapitalistlerin kârı sıfır  olmaktadır. Kısaca, tüketim malının 
piyasa fiyatı  ile kârlar aynı yönde, reel ücretler ise ters yönde değiş-
mektedir. Nitekim (10.9) ve (10.14)'den: 

: P c = wmly+Pc/C  (10.15) 

yani, tüketim malının piyasa fiyatı,  birim output başına ödenen ücret 
(wmly)  ü e birim output başına elde edilen kârların toplamına eşit 
olmaktadır. Bu eşitliği aynı zamanda, kapitalistlerin piyasa fiyatmı 
belirlemedeki davranışları şeklinde de yorumlamak olanağı vardır. 
wm ly ana üretim maliyeti olduğuna göre, bu eşitlik bize, kapitalistlerin 
ana maliyet üzerine koydukları kâr  mar/ı'nın, yatırım-tasarruf  farkına 
bağlı olduğunu göstermektedir. Nitekim A'ya kâr marjı dersek: 

Pc = K , l y ) (1 +A) [ a = -y ( Y ' w ~ c
S m ) ] (10.15.a) 

olmakta ve bu marj, parasal ücretler ve işgücünün verimliliği veri 
iken, parasal tasarruflarla  yatırımlar arasındaki farka  bağlı olarak 
değişmektedir. 

Kârlar pozitif  olduğu zaman fiyat,  üretim maliyetini aşmaktadır; 
pc > wm ly. w = wm İPc  yi reel ücret olarak tanımlarsak: 

» l y = ı - PcİPcC  (io.i6) 
olacak ve işçilerin reel gelir içindeki payı, kârlar arttıkça düşecektir. 
Modelde gelir dağılımı veya reel ücretler ile ücretlerin toplam gelir 
içindeki payı, parasal ücretler veri olduğundan, tüketim malı fiyatına 
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bağlı olarak işgücü piyasasında değil mal piyasasında  belirlenmektedir. 
Parasal ücretler ve işçilerin tasarruf  oranı veri iken, kapitalistler ne 
kadar çok yatırım yaparlarsa tüketim malı fiyatı  o kadar yükselecek, 
reel ücretler düşerek kârlar artacaktır. 

Ekonominin tümünde elde edilen kârları bulmak için, yatırım malı 
piyasasında elde edilen kârı belirlemek gerekmektedir. Bu da yatırım 
malının piyasadaki satışından elde edilen parasal gelir ( I m ) ile bu malın 
üretim maliyeti arasındaki farka  eşittir: 

yani, yatırım malının satışından elde edilen gelir ile parasal tasar-
ruflar  arasındaki farka  eşittir. Görüldüğü gibi tüketim malı kesiminde 
elde edilen kârlarla ekonominin tümünde elde edilen kârlar, yatırım 
mallarının piyasa fiyatı,  bu malların üretim maliyetine eşit olduğu 
zaman eşitlenecektir. Bu malın piyasa fiyatı,  sadece kapitalistleri 
ilgilendirmekte ve bunun belirlenmesinde sadece üretim araçları arz 
ve talebi değil, para ve menkul kıymetler piyasasındaki bekleyişler 
de rol oynamaktadır. Yatırım malının piyasa fiyatı  nasıl belirlenirse 
belirlensin bu, tüketim malının fiyatını  ve gelirlerin iki sınıf  arasındaki 
bölüşümünü etkilememektedir. Nitekim (10.16)'da açıkça görüldüğü 
gibi reel ücretler ve bunun reel gelir içindeki payı, sadece tüketim 
mabnın parasal fiyatına  bağlıdır. Bu da tasarruflarla,  yatırım malları-
nın piyasa değeri değil, üretim maliyeti arasındaki fark  tarafından 
belirlenmektedir; yani, yatırım mallarının piyasa fiyatından  tama-
men bağımsızdır. Yatırım malları satışı, kapitalistler arasındaki bir 
alış veriştir: eğer bu mal üretim maliyetinin altında satılıyorsa, bun-
dan zarar gören de, kâr eden de bütünüyle kapitalist sınıftır.  Dolayı-
sıyla bu malın fiyatı,  kapitalist sınıf  içindeki gelir dağılımını etkile-
mekten öteye bir rol oynamamaktadır. 

Modelde, yatırım-tasarruf  dengesizliğinin yol açtığı fiyat  değiş-
meleri ve bunun sonucunda da gelir dağılımının değişmesi, yatırım-
tasarruf  dengesini sağlayan bir unsur olmaktadır. Tasarruflar  yatırım-
lardan düşük olduğu zaman, tüketim malları talebi, maliyet fiyatı 
düzeyinde, tüketim malı arzını aştığı için, tüketim malının parasal fi-
yatı yükselmekte, işçiler, veri parasal gelirlerini, daha az miktarda 
mal satın almak için kullanmaktadırlar. Bunun sonucunda reel gelir 
işçilerden kapitalistlere transfer  edilmektedir. Kapitalistlerin eline 

(10.17) 

(10.18) 
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geçen bu gelirin daha  sonra nasıl kullanıldığı, yatırıöı-tasarruf  denge-
sizliğini ve gelir dağılımını etkilemektedir. Eğer kapitalistler bu gelir-
lerini tasarruf  ederlerse, işçilerin tasarrufları  veri iken, toplam tasar-
ruflar  artmış olacak ve yatırım-tasarruf  dengesi sağlanacaktır. Yatı-
rım ile tasarruf  arasındaki fark  ne kadar fazlaysa,  reel ücretler o kadar 
çok düşecek ve yatırım-tasarruf  dengesinin sağlandığı düzeyde kârlar 
o kadar fazla  olacaktır. Nitekim (10.14)'den: 

Sm  + Pc= Yt  (10.19) 
eşitliğini türeterek, denge durumunu, işçilerin tasarrufları  ile kapita-
listlerin kârları toplamının, yatırım malları üretim maliyetine eşit 
olduğu durum olarak tanımlamak olanağı vardır. Kapitalistlerin bütün 
kârlarını tasarruf  ettikleri varsayımı altında bu eşitlik, tasarruf  -
yatırım eşitliğinden başka bir şey değildir. Görüldüğü gibi, işçilerin 
tasarruf  eğilimleri ve toplam parasal ücret ödemeleri (kısaca, Sm) 
veri iken, kapitalistler ne kadar çok yatırım yaparlarsa gelir dağılı-
mını o kadar lehlerine çevireceklerdir. 

Eğer kapitalistler ellerine geçen kârın tamamını tasarruf  etmiyor-
larsa, gelir dağılımı daha  da  çok  kapitalistlerin lehlerine çevrilecektir. 
Kapitalistlerin tasarruf  oranı sc ise, toplam tasarruflar  Sm  -\-scPc olacak 
ve sc < 1 olduğu için yatırım tasarruf  dengesizliği devam edecektir; 
yani: 

Sm  + sc Pc < Y, (10.20) 
olmaktadır. Bu dengesizlik, kapitalistlerin tüketim talebinden doğmakta 
ve tüketim mallarının piyasa fiyatını  daha da arttırmaktadır. Bu artış 
reel ücretleri daha da fazla  düşürecek ve kârları arttıracaktır. Denge: 

Sm  + scPc + P'c  = Yf  (10.21) 
eşitliği sağlanınca oluşacaktır. Burada P'c,  yatırım-tasarruf  dengesi-
nin sağlanması için kârlarda meydana gelmesi gereken artışı göster-
mektedir. (10.19) ve (10.21)'den: 

P'c  = Pc ( l-s c) (10.22) 
olduğu görülmektedir. Bu eşitliğin sağ tarafı,  kapitalistlerin ilk aşa-
mada elde ettikleri kârlardan yaptıkları tüketim harcamaları olduğun-
dan, kârlardaki artış, kapitalistlerin tüketim harcamalarına eşittir. 
Böylece, ister yatırım ister tüketim şeklinde olsun, kapitalistler ne ka-
dar fazla  harcarlarsa o kadar fazla  kazanmaktadırlar. Bu önermenin tersi 
de eşit derecede geçerlidir. Kapitalistler, kârlarındaki azalmayı telafi 
etmek için yatırım ve tüketim harcamalarını kıstıkları zaman, kârla-
rının daha da azalmasına sebep olacaklardır. 
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Para Üzerine  Deneme modelinde, yatırım-tasarruf  dengesizliğinin 
yarattığı süreç gelir sınırlayıcı veya çoğaltıcı değil, gelir ve istihdam 
düzeyi veri iken, fiyat  artırıcı veya azaltıcı bir süreçtir. Burada da ya-
tırımların parasal gelir üzerindeki çoğaltan etkisi söz konusudur. Bu 
etki bir fiyat  ve bölüşüm intibakı şeklinde olmakta ve Genel Teorimden 
farklı  olarak, dinamik bir yöntemle incelenmektedir. Ancak, yaklaşımın 
temel niteliği her iki yapıtta da aynıdır; gelirden ve tasarruflardan  ba-
ğımsız olarak yapılan harcamalar (yatırımlar), kendine eşit bir tasar-
rufu,  parasal  gelir düzeyini değiştirerek yaratmaktadır. Genel Teori'de 
parasal gelirin değişmesinin nedeni reel gelir düzeyinin değişmesi, bu-
rada ise fiyatlar  düzeyinin değişmesidir. Tasarruflar,  ilkinde reel gelir, 
ikincisinde ise bölüşüm değiştiği için değişmekte ve Genel TeorVde  gelir 
düzeyinden, burada da gelir dağılımından bağımsız olarak belirlenen 
yatırımlara eşitlenmektedir. 

10.2. KALECKİ:  YATIRIM,  KÂR VE  MONOPOLLEŞME 
DERECESİ 

Kalecki'nin hemen hemen aynı yıllarda Keynes'deıı bağımsız 
olarak geliştirdiği model, hem temel ilişkileri hem de önermeleri açısın-
dan Para Üzerine  Deneme modeli ile bir uyuşum içindedir. Bununla 
beraber Kalecki modeli çok daha sistematik ve bütünseldir ve bu açıdan 
da bir büyüme teorisi çerçevesi içine çok daha iyi oturmaktadır. Bunun 
temel nedeni Kalecki'nin Marxist öğretiden gelmesidir. Keynes, kendi 
deyimiyle, uzun süre, yerleşmiş neoklasik düşünce tarzından kurtul-
ma mücadelesi verirken Kalecki'de bu düşünce tarzının izlerini bulmak 
olanağı yoktur. Nitekim Keynes, Para Üzerine  Deneme''de,  bir an-
lamda, Marx'ın iki kesimli üretim şemasını yeniden keşfetme  çabasına 
girerken Kalecki'nin hareket noktası bu şema olmuştur. Önde başla-
mmın verdiği bu avantaj Kalecki'nin kâr, yatırım, tasarruf  kavram-
larının ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerinin berraklığında kendini 
göstermektedir. Bununla beraber şuna da işaret etmek gerekir ki Key-
nes, doğrudan doğruya bir fiyat-ücret-output  genel teorisine yöneldiği 
halde Kalecki, çağının çizgisine bağlı kalarak konjonktür teorisiyle işe 
başlamış ve buradan hareketle genel teoriye ulaşmıştır. 

Ücret pazarlıklarının parasal olarak yapıldığı, talebin ve özellikle 
yatırımların bağımsız rolü, değişme sürecinin tarihsel bir zaman içinde 
ele ahnması gibi hususlarda Kalecki'nin de Keynes ile aynı görüşleri 
savunduğu gözlenmektedir. Modeli, iki-kesimli, iki-sınıfh  Marxist üretim 
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modelidir. Tüketim kesiminde üretilen mallara talep işçilerden ve kapi-
talistlerden gelmekte, buna karşılık birikim sadece kapitalist sınıf 
tarafından  yapılmaktadır. Keynes'den farklı  olarak Kalecki, klasik 
tasarruf  fonksiyonuna  oldukça yakın bir fonksiyon  kullanmaktadır; 
işçiler bütün ücret gelirlerini tüketime harcamakta ve dolayısıyla bi-
rikim yapmaları olanağı ortadan kalkmaktadır. Kapitalistler ise gelir-
lerini kısmen tüketmekte, kısmen de tasarruf  etmekte, yatırımlarını 
tamamen tasarruflardan  bağımsız olarak yapmaktadırlar. Ekonomideki 
toplam gelirleri üç farklı  yönden tanımlamak olanağı ortaya çıkmakta-
dır: gelir ödemeleri, gelirin kullanım biçimi ve toplanı talep açısından. 
P, kapitalistlerin gayri safi  kârları, W  parasal ücret ödemeleri ve Y,„ 
toplam parasal gelir ödemeleri ise: 

Ym  = P + W  (10.23) 

olacaktır. Cw işçilerin parasal tüketim harcamaları, Cc kapitalistlerin 
parasal tüketim harcamaları ve Sc  kapitalistlerin parasal tasarrufları 
iken toplam gelir: 

Ym  = Cw +Ce + Sc  (10.24) 
şeklinde tüketim ve tasarruf  arasında dağıtılacaktır. Yukarıdaki var-
sayımlar gereğince işçilerin tüketim harcamaları toplam ücret gelir-
lerine, ekonomideki toplam tasarruflar  da (S)  kapitalistlerin tasarruf-
larına eşit olacaktır: 

Cw = W 
(10.25) 

Sc  — s 
Kapitalistlerin, tasarruflardan  bağımsız olarak yaptıkları veya plan-
ladıkları toplam parasal yatırımlar I ise, ekonomideki toplam parasal 
talep: 

Yt  = Cw +Cc + I  (10.26) 
olacaktır. Arz-talep dengesi sağlandığı zaman, toplam parasal gelir 
(toplam output veya arz), toplam talebe eşitleneceğinden, (10.23), (10.25) 
ve (10.26)'dan: 

P = / + Cc (10.27) 

yani kapitalistlerin kârları, yatırımlarla kapitalistlerin tüketim har-
camalarının toplamına eşit olmaktadır. Eğer kapitalistlerin tüketme-
dikleri varsayılırsa: 

P = I (1.0.28) 
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olacak, denge durumunda kârlar ile yatırımlar eşitlenecektir. (10.25), 
işçilerin kazandıklarını  harcadıklarını,  (10.27) ve (10.28) de kapitalist-
lerin harcadıklarını  kazandıklarını  göstermektedir. Bunlardan ilki 
klasik tasarruf  fonksiyonunundan  türetilen bir varsayım olduğu halde 
ikincisi, sistemin işleme mekanizmasının bir sonucudur. 

Kârların, kapitalistlerin harcamalarına eşit olduğu olgusu yukarıda, 
(10.23), (10.25) ve (10.26)'daki eşitliklerden türetilmiş bir özdeşlik 
şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu yorum iki neden dolayısıyla ola-
naksızdır. Bir kere (10.23)'de söz konusu olan şey parasal gelirler yani 
toplam outputun parasal değeri, (10.26)'da ise parasal taleptir ve ancak 
denge durumunda bu ikisi birbirine eşittir. Bununla beraber yine de 
(10.27) ve (10.28)'de, kârların mı kapitalistlerin harcamaları; yoksa 
harcamaların mı kârlar tarafından  belirlendiği sorusuna açıkça cevap 
bulmak olanaksızdır. Nitekim tasarruf  fonksiyonu,  harcamalarm ge-
lire bağlı olduğunu belirtmekte ve bu açıdan (10.27)'in sağ tarafındaki 
harcamalardan bir tanesi, tüketim harcamaları, kârlar tarafından  belir-
lenmektedir. Tüketimin gelirle orantılı olduğunu ve sc 'nin de kapita-
listlerin tasarruf  eğilimlerini gösterdiğini varsayarsak: 

kapitalistlerin tüketim fonksiyonunu  verecektir. Burada kârlar tüke-
timi belirlemektedir. Ancak, kapitalistlerin toplam talebinin ikinci 
unsuru, yatırımlar, sistemdeki etki yönünü belirleyen temel unsurdur. 
(10.26) - (10.27)'de yatırımlar hem output düzeyinden, hem de kârlar-
dan tamamen bağımsızdır. Bu durumda (10.27) - (10.28)'deki eşit-
likler ancak, yatırımların kârları belirlemesi şeklinde yorumlanabilir. 
Kapitalistlerin tüketim yapmadıkları varsayıldığında, (10.28)'de 
olduğu gibi, bu olgu açıkça ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan tüketim 
eğilimi pozitif  olsa bile, (10.27), (10.24) kullanılarak yeniden yazıldı-
ğında: 

olacak ve bu sınıfın  tasarruf  eğilimi veri iken, yatırımların kârları 
belirlediği olgusu açıkça ortaya çıkacaktır. Bu yorumun tek gereği, 
yatırımların  bağımsız olarak  belirlenen,  dışsal  bir değişken  olmasıdır. 
Kapitalistler bu eşitliğin ancak sağ tarafını  kontrol edebilirler; kısaca, 
kapitalist ne kadar kazanacağına değil ne kadar tüketeceğine ve yatı-
racağına karar verebilir. Ne kadar kazanacağı ise harcamalarına bağlı 
olarak değişecektir. 

Bununla beraber, yatırımların kârları belirlediği sürecin de 
açıkça ele alınması, teorinin dayandığı varsayımların saptanması için 

Cc = (1—sc) P (10.29) 

p = (i/o  / (10.30) 
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gereklidir. Bu süreç az çok Keynes modelin dekine benzemektedir; 
yatırım-tasarruf  eşitsizliği halinde gelir dağılımımın değişerek yatırım-
lara eşit bir tasarrufun  ortaya çıkması. Klasik tasarruf  fonksiyonu 
varsayımı altında yatırımların kârları belirlemesi, bu dengesizlik 
sonucunda ortaya çıkan sürecin oluşturduğu tasarrufların,  kapitalist 
sınıfın  eline geçmesi demektir. Bu sürecin işlemesinin temel koşulu, 
ücretlerin parasal olarak belirlenmiş olması; yatırım-tasarruf  denge-
sizliğinin fiyatları  artırarak reel ücretleri düşürmesi ve reel ücretlerden, 
yatırım-tasarruf  eşitliğini sağlayacak kadar bir fonun  kapitalistlere 
aktarılmasıdır. Yatırımlardaki artış üretim araçları üreten kesimin 
kapasite kullanımının ve burada yaratılan gelirlerin artması sonucunu 
doğurmakta, tüketim malları üreten kesimin daralması, gelir dağılı-
mının ücretler aleyhine değişmesini gerektirmektedir. Tüketim malı 
üreten kesimdeki net outputla bu kesimde çalışan işgücünün tüketimi 
arasındaki fark,  denge durumunda, üretim araçları üreten kesimdeki 
işgücünün ve kapitalistlerin tüketimleri toplamına eşittir. Kapitalist-
lerin tüketimi veri iken, yatırımlar ne kadar yüksek ise reel ücretler 
o kadar düşük olmakta ve hem tüketim malı üreten kesimin üretimi, 
hem de işçi sınıfının  tüketimi kısılmaktadır. Böylece, modelde, yatırım-
lara eşit tasarruflar  işçi sınıfının  tüketiminin kısalmasıyla ortaya çık-
makta ve bunlar, kâr şeklinde kapitalistlere aktarılmaktadır. 

Kârlar bu süreç sonucunda ortaya çıktığına göre, belli bir dönem 
içindeki kapitalist harcamalarını o dönemde elde edilen kârlara bağlamak 
olanağı yoktur. Bu nedenle (10.29)'daki tüketim fonksiyonunu,  aynı dö-
nem içindeki iki değişken arasındaki bir ilişki olarak almamak gerekir. 
Belli bir dönemdeki, t dönemindeki tüketimi, t-1 dönemindeki kâr-
ların bir fonksiyonu  olarak yazmak daha anlamlıdır. Bu durumda: 

Cct  = (1 -sc) P,_, (10.31) 

kapitalistlerin tüketim fonksiyonunu  verecektir. Aynı şekilde (10.27)'yi 
zamanlı olarak tanımlarsak: 

Pt = It  + Cct  (10.32) 

yani t dönemi sonunda oluşan kârlar, bu dönem içinde yapılan yatırım-
larla, yine bu dönem içinde, geçen dönem kârlarından yapılan tüketim 
harcamalarına eşittir. Bu iki eşitlikten: 

Pt = It  + (1-5 C ) Pt_x (10.33) 

olacaktır. Diğer yandan Pt-l  = + Cc(t_J)  olduğunu göz önüne 
alır bunu (10.33)'de kullanır ve işlemi sonuna kadar götürürsek: 
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Pt = It  + (1-5C)  Jt-,  + (1  -scy I,_2  +... 

veya: 

P, = E (l-«c)«  I t-i (10.34) 

Yatırımlar tamamen bağımsız olarak belirlendiği zamaıı, herhangi 
bir dönemde elde edilen kârlar, o ve daha önceki dönemlerde yapılan 
yatırımların bir fonksiyonu  veya ağırlıklı bir toplamı olmaktadır. Ya-
tırımlar zaman içinde değişmediği zaman, kârların ve gelir dağılımının 
değişmesi olanaksızdır. Nitekim / , = = . . . ise (10.34)'ü: 

şeklinde yazmak olanağı vardır. Bu eşitlik, zaman-gecikmeli kâr-
tüketim ilişkisinin varsayılmadığı durumda ortaya çıkan eşitliğin, (10.30)-
un aynıdır. Kapitalistlerin tüketim eğilimi veri iken, dışsal ve bağımsız 
olarak belirlenmiş olan yatırımlar kârları belirlemekte, yatırımlar 
zaman içinde değişmediği zaman gelir dağılımı da sabit kalmaktadır. 

Gerek (10.30), gerek (10.35) Keynes'in yatırım çoğaltanının farklı 
bir biçimidir. Keynes'de yatırımlar, ekonomideki ortalama tasarruf 
eğilimi veri iken, çoğaltan mekanizması yoluyla, kendine eşit bir tasar-
ruf  yaratmakta; gelir ve istihdam, bu yatırımlara eşit bir tasarruf 
sağlayacak düzeyde oluşmaktadır. Burada ise yatırımlar, kapitalist-
lerin tasarruf  eğilimine bağlı olarak gelir dağılımını ve kârları değiş-
tirmekte ve bu yolla kendine eşit bir tasarruf  yaratmaktadır. Kalecki'nin 
modelinde işçilerin tasarruf  yapması söz konusu olmadığından, tasar-
rufların  değişerek yatırımlara eşitlenmesi, kârların değişmesini gerek-
tirmekte; kısaca, kârlardaki değişme ile tasarruflardaki  değişme aynı 
yönde olmaktadır. Böylece, bir anlamda, kârlar tasarrufları  değil ta-
sarrufları  kârları oluşturmaktadır. 

Output ve istihdam düzeyi bu süreç içinde değişse bile modelin 
varsayımları çerçevesinde, yatırım-tasarruf  dengesi, gelir dağılımının 
değişmesini gerektirmektedir. I  > S  iken, gelir düzeyindeki bir artış, 
yatırım ve tüketim malları kesimlerindeki istihdamın artması demektir. 
İstihdamdaki bu artış, toplam tüketim malı üretiminin ve parasal ücret-
lerin artmasına yol açacaktır. Ancak, işçi sınıfı  tasarruf  yapmadığı için, 
ücret gelirlerindeki bir artış toplam tasarrufları  artırmayacak, kârlar 
da artmadığı sürece yatırım-tasarruf  dengesi oluşamayacaktır. Bu 
nedenle, toplam reel gelir düzeyi artsa bile, yatırımlar tasarruf-

= It  (1  lsc) (10.35) 
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lardan yüksek olduğu sürece dengenin sağlanması kârların artmasını 
gerektirecektir.1 

Buradaki modelde fiyatlar  genel düzeyi tamamen aız-talep koşul-
larına bağlı olarak belirlenmekte, arz (tasarruflar)  talebi (yatırımları) 
aştığı zaman fiyatlar  düşerek reel ücretler yükselmekte, aksi lıalde ise 
fiyatlar  artarak reel ücretler düşmekte, bu fiyat  hareketleri kârları ve 
tasarrufları  etkileyerek dengeyi sağlamaktadır. Dolayısıyla fiyat  belir-
lenmesi açısından modelde, Walrasçı tipte bir üretici davranışı ile tam 
rekabet varsayımı yapılmış olmaktadır. Kalecki buna alternatif  ola-
rak, aksak rekabet koşulları altında maliyet ve monopolleşme dere-
cesine dayanan bir fiyatlandırma  mekanizması da getirmektedir. 

Kalecki, veri üretim kapasitesine sahip bir firmanın  aksak rekabet 
koşulları altındaki davranışını incelemekle işe başlamaktadır. Mevcut 
kapasitenin belli bir kullanımına veya Kalecki'ııin deyimiyle pratik 
kapasite  düzeyine kadar birim outputun ana üretim maliyeti, yani 
ücret ve ara malları maliyeti sabit kalmaktadır. Firma, piyasadaki 
belirsizlik ve aksak rekabet unsurlarının etkisinde kâr maksimizasyonu-
na yönelmemekte, bunun yerine fiyatını  belirlerken sadece birim out-
putun ana üretim maliyetiyle rakip firmaların  fiyatlarını  göz önüne 
almaktadır. Birim outputun fiyatı  ile ana üretim maliyeti arasındaki 
fark,  firmanın  kâr marjını (veya gayri safi  kâr marjını) vermektedir.2 

Firma bu marjı, ne piyasadaki yerini diğer firmalara  kaptıracak kadar 
yüksek, ne de kârını çok fazla  düşürecek kadar düşük bir düzeyde 
saptamaktadır.3 Eğer p birim outputun fiyatı,  p rakip firmaların  fiyat-
larının belli bir ortalaması, u birim outputun ana üretim maliyeti ise: 

p = mu -f-  np (10.36) 

firmanın  fiyatını  yukarıdaki esaslara göre belirlediğini göstermektedir. 
Burada m ve n, firmanın  fiyat  politikasının parametreleridir; m, fi-

1 Bu olgu ileride, neo-Keynesçi yaklaşım incelenirken, formel  bir model içinde ele alına-
caktır. 

2 Buradaki fiyatlandırma  yöntemi tam-maliyet fiyatlandırma  yönteminden oldukça 
farklıdır.  Zira Kalecki, toplam sabit maliyetlerin ve bu arada kullanım maliyetinin, output 
düzeyine bağlı olarak değişmediğini ve fiyatları  etkilemediğini varsaymaktadır. Firma kısa dö-
nemde kâr maksimizasyonuna yönelmediği için, üretimini marjinal (ana) maliyet ile fiyatın 
eşitlendiği noktaya kadar yükseltmemekte ve dolayısıyla düşük kapasite kullanımı ortaya 
çıkmaktadır. 

3 Kalecki önce monopolleşme derecesini, firmanın  malına olan talep fonksiyonunun  es-
nekliğine bağlamışsa da daha sonra aşağıdaki modeli geliştirmiştir. Burada sadece modelin son 
biçimi incelenecektir. 
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yatla ana maliyet, n de fiyatla  diğer firmalarının  ortalama fiyatları 
arasındaki ilişkinin katsayılarıdır, m > 1 ise, diğer firmaların  fiyatları 
ne olursa olsun, söz konusu firma  fiyatını  belirlerken, ana üretim mali-
yeti üzerinden bir kâr marjı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu durumda, 
m = 1 -+- x ise a firmanın  asgari  kâr marjıdır, n ise söz konusu fir-
manın, fiyat  belirlerken, ana üretim maliyeti üzerine koyduğu kâr 
marjının yanında, diğer firmaların  fiyatlarının  belli bir oranı olarak 
koyduğu kâr marjını göstermektedir. Örneğin m = 1 ise, firma  ana ma-
liyet üzerine sadece np kadar kâr marjı koymuş olacaktır. m > 1 iken 
firmanın  ana maliyet üzerine eklediği marj, au-\-np olacaktır. 

Görüldüğü gibi m ve ıı ne kadar büyük ise firmanın  koyduğu fiyat, 
diğer firmaların  ortalama fiyatından  o kadar yüksek olacaktır. Bu 
nedenle m ve n, söz konusu firmanın  piyasa içindeki yerinin sağlandı-
ğının veya monopolleşme derecesinin bir göstergesidir. Nitekim fir-
manın fiyatının  ortalama fiyattan  ne kadar yüksek olduğu veya: 

mu + np > p 
büyüklüğünün derecesi, u ve p veri olduğundan, m ve n'ye bağlıdır. 
Firmanın monopolleşme derecesindeki artış m ve n'nin artışında göz-
lenmekte ve bu da p ile /5'niıı arasındaki farkın  açılmasına sebep ol-
maktadır. 

Endüstrideki farklı  firmaların  piyasadaki yerleri ve monopolleşme 
dereceleri farklı  olduğundan bunların m ve n katsayıları da farklı 
olacaktır. Monopolleşme derecesi ile firma  büyüklüğü arasında yakın 
bir ilişki olduğu ve birim ana maliyet firmanın  büyüklüğüne bağlı 
olduğu için, ekonomideki firmaların  birim ana maliyetlerinin de farklı 
olması normaldir. Bu durumda bütün firmaları  bir arada ele alırsak, 
bunların fiyat  eşitlikleri: 

Pı — '«ı «ı + "l  p 

p2 — m2 uj + n2 p 

Pj = m j UJ  + n j P 

olacaktır. Bu fiyatlar  ve birim ana maliyetler, firmaların  ürettikleri 
output miktarlarıyla ağırlıklandırılıp ortalama fiyat  bulunduğunda: 

p — iri  ü n p 
veya: 
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olacak ve bütün değişkenler endüstrinin ortalamasını gösterecektir. 
Endüstrideki herhangi bir firmanın  m ve rı paramentreleri, m ve rı'ye 
eşit ise bu firma  Marshall'ın temsilî  firması  niteliğindedir. 

Monopolleşme derecesi ne kadar yüksekse fiyatın  ortalama ana 
maliyete oranı, mj 1 — n de o kadar yüksek olacaktır. Endüstrideki 
ortalama kâr marjını X ile gösterirsek: 

p = (1 + X) ü (10.38) 

fiyat-maliyet  ilişkisini tanımlayacaktır. Kâr marjı ise m ve n'ye bağlı 
olmaktadır: 

X = " + 1 (10.39) 
1 — n 

Monopolleşme derecesi ve buna bağlı olan kâr marjı, endüstrideki 
gelir bölüşümünü belirlemektedir. Toplam ana maliyetler iki unsurdan 
oluşmaktadır; ücret ve ara malları maliyeti. Bunları W  ve M  ile gös-
terir ve bunlar arasındaki oranı M /W  = k  olarak tanımlarsak, toplam 
ana maliyet: 

ü Q = W  (1 +k)  (-10.40) 

olacaktır. Endüstride elde edilen gayri safi  kârlar, P, toplam hasıla 
ile toplam ana maliyet arasındaki farktır: 

P = p Q — W  (1+k)  (10.41) 

(10.38), (10.40) ve (10.41)'den endüstrideki kârlarla ücretler arasındaki 
oranı ve ücretlerin toplam katma değer içindeki payını belirleyebiliriz: 

PjW  = X [1+k)  {10.42) 

WW-kW)  = x + \ ( 1 + f c )  (10.43) 

yani endüstrideki gelir dağılımı, monopolleşme derecesi ile ana üretim 
maliyeti içindeki ücret payı tarafından  belirlenmektedir. Bu iki oran 
ne kadar yüksekse, ücretlerin toplam gelir içindeki payı o kadar düşük, 
kâr-ücret oranı o kadar yüksek olacaktır. 

Böylece endüstri düzeyindeki bölüşümün belirlenmesi için bu iki 
oranı etkileyen unsurların saptanması gerekir. Bunlardan ilki, yani 
ücretlerin toplam ana maliyet içindeki payı, fc,  parasal ücretler veri 
iken, üretimin teknik koşulları ile ana maliyetin diğer unsurunun, ara 
inallarının fiyatlarına  bağlıdır. Üretimin teknik koşulları birim out-
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putun gerektirdiği işgücü kullanımını belirlemektedir. Ara inallarının 
fiyatları  ise, bu malların üretildiği endüstrilerin monopolleşme dere-
cesiyle, bu malların üretimindeki ücret-hammadde maliyeti oranına 
bağkdır. Bu oran da yine üretimin teknik koşullarıyla hammadde fi-
yatları tarafından  belirlenir. Kalecki, nihaî mallar ile ara mallarının 
fiyatlarının  belirlenmesinde yukarıdaki modeli uyguladığı halde, ham-
madde fiyatlarının  tamamen talep koşullarına bağlı olduğunu belirt-
mektedir. Bu nedenle, nihaî analizde, modeldeki k  oranı, hammadde-
lerin fiyatları,  ara ve nihaî mal üreten kesimlerin teknik koşulları, 
ara mal üreten kesimin monopolleşme derecesi tarafından  belirlenmekte-
dir. 

Monopolleşme derecesini belirleyen unsurları tartışmadan önce 
önemli bir noktanın açıklanması gerekmektedir. Endüstrideki tek bir 
firmanın  monopolleşme derecesi yalnızca o firmanın  fiyatı  ile birim 
ana maliyeti arasındaki farkı  değil, o firmanın  fiyatı  ile endüstrideki 
diğer firmaların  ortalama fiyatı  arasındaki farkı  da belirlemektedir. 
Bunlardan ilki firmanın  sahibi kapitalist ile o firmanın  işçileri arasın-
daki bir bölüşüm sorunu olduğu halde ikincisi, kapitalistler  arasındaki 
farklı  kârlılık düzeyi sorunudur. Bu nedenle, tek bir firma  ile ilgili ola-
rak monopolleşme derecesinin vurguladığı şey, o firmanın  endüstrideki 
diğer firmalara  karşı durumu ve piyasadaki yerinin sağlamlığıdır. Firma 
ne denli güçlü ise, endüstrideki diğer firmalara  oranla o kadar yüksek 
bir fiyat  ve kâr marjı elde edebilecektir. Diğer bir deyimle tek bir firma 
açısından monopolleşme derecesi, endüstrideki diğer firmalara  göre 
tanımlanmaktadır. Oysa firma  düzeyinden endüstri düzeyine veya 
(10.36)'dan (10.37)'ye geçildiği zaman, monopolleşme derecesi kavra-
mının bu içeriği değişmekte; monolpolleşme derecesi, firmaların  göreli 
durumlarını gösteren bir kavram olma niteliğini yitirmektedir. Endüst-
rinin monopolleşme derecesi, birim ana maliyetin üzerine konulan kâr 
marjı ile ilgili bir sorun haline gelmekte ve bu açıdan, farklı  firmaların 
kârlılığının bir ölçüsü olmaktan çıkarak, endüstrideki iki sınıfın  gelir 
paylarını belirleyen bir değişken olmaktadır. Bu nedenle, yukarıda, 
tek bir firma  açısından anlamlı olan m ve n parametreleri ayırımı, 
bütüncül olarak endüstrinin monopolleşme derecesinin belirlenmesinde 
işlevselliğini ve hatta anlamını yitirmektedir. Nitekim (10.38)'deki 
foımülasyon,  bu nedenle, fiyat-maliyet  ilişkisini tek bir kâr marjı 
açısından göstermekte ve endüstrinin bütünü için belirlenmesi gereken 
şey artık m ve n değil, bu kâr marjı olmaktadır. Her ne kadar firma  ile 
endüstrinin monopolleşme derecesi kavramları arasındaki bu ayırım 
Kalecki'de mevcut değilse de, bu, yaklaşımın mantıksal bir sonucudur. 
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Dolayısıyla sorun, endüstrideki firmaların  ana maliyet üzerinden 
bir kâr elde edebilmelerinin nedeninin açıklanması sorununa dönüş-
mektedir. Söz konusu olan şey, endüstrinin bütününün kâr marjını 
korumak olduğuna göre, buna yönelebilecek bir rekabet endüstri için-
den değil ancak dışından gelebilir; yeni firmaların  piyasaya girerek kâr 
marjını düşürmeleri. Dolayısıyla, endüstrinin monopolleşme derecesini 
belirleyen unsurlar, piyasaya giriş çıkış ile ilgilidir. Bu unsurlardaki kısa 
ve uzun dönemli değişmeler, endüstrinin monopolleşme derecesinin 
ve endüstri düzeyindeki bölüşümün seyrini belirleyecektir. 

Bu unsurların başında üretimin büyük girişimlerde örgütlenmesi 
gelmektedir. Belli bir endüstride büyük firmalar  lider durumunda olup 
bunların fiyat  politikaları endüstrinin ortalama fiyatı  üzerinde oldukça 
etkilidir. Piyasanın önemli bir kısmını elinde tutan bir firmanın  mevcut 
olduğu endüstride, hem bu firmanın  fiyatı  hem de endüstrideki ortalama 
fiyat,  küçük firmalardan  oluşmuş endüstrilerdeki fiyata  oranla daha 
yüksek olacaktır. Diğer bir deyimle endüstride üretim ne ölçüde büyük 
firmalarda  yığılmışsa, monopolleşme derecesi de o ölçüde yüksek ola-
caktır. Bunun yanında diğer bir önemli unsur da reklam ve satış kam-
panyalarıdır. Bunlar fiyat  rekabetini azaltarak tüketicileri firmalara 
bağladıkları için monopolleşme derecesini yükselteceklerdir. Bu arada, 
sabit maliyetlerin ana üretim maliyetlerine oranla oldukça yüksek 
olması, endüstrideki bütün firmaların,  birim ana maliyet üzerine koy-
dukları kâr marjının yükselmesine yol açacaktır; aksi halde gayri safi 
kârlar yüksek olduğu halde, yüksek sermaye maliyeti nedeniyle, net kâr-
lar düşecektir. Özellikle kapasite kullanımının düşük olduğu dönemlerde, 
sabit sermaye maliyeti outputa bağlı olarak azalmayacağından, fiyat-
ların ana maliyete oranının artması, sabit sermaye maliyetinin karşı-
lanmasının tek yolu olacaktır. Nihayet, endüstrideki işçilerin örgütlen-
me biçimi, sendikaların gücü, monopolleşme derecesini belirleyen un-
surların en önemlilerinden biridir. 

Kısa dönemde bütün bu unsurlar az çok veri olduğundan ve değiş-
mesi en çok söz konusu olan unsurun, sabit sermaye maliyetinin, fiyat 
üzerindeki dolaylı etkisi önemli görülmediğinden,1 kısa dönem fiyat 
değişmeleri oldukça sınırlıdır. Bunun diğer bir nedeni de birim ana 
maliyetin pratik kapasiteye kadar değişmemesidir. Uzun dönemde 
fiyat  ve bölüşümdeki değişmeler bir yandan monopolleşme derecesini 
belirleyen unsurlardaki değişmeye, diğer yandan da uzun dönem birim 

1 Bu husus, buradaki fiyatlandırma  yönteminin tam-maliyet yöntemi olmamasının doğal 
bir sonucudur. 
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ana maliyetin seyrine bağlıdır. Uzun dönemde teknik gelişme ve artan 
verim, birim ana üretim maliyetinin düşmesine yol açacaktır. Ancak 
bölüşümü belirleyen şey birim ana maliyetin düzeyi değil, fiyatın  birim 
ana maliyete oranı olduğundan, uzun dönemde bölüşümün hangi yön-
de değişeceği, monopolleşme derecesini belirleyen unsurlardaki değiş-
meye, bu da büyük ölçüde, piyasaya girişi engelleyen unsurlara bağ-
lıdır. Uzun dönemde piyasaya girişi güçleştiren unsurların başında op-
timum firma  büyüklüğünün oldukça yüksek sermaye yatırımı gerek-
tirmesi gelmektedir. Bu, piyasaya yeni giren firmanın,  piyasanın önemli 
bir kısmını ele geçirmesini gerektirir. Piyasaya yerleşmiş yarı-ınonO-
pollerin varlığının bunu oldukça güçleştireceği açıktır. Diğer yandan 
tüketicilerin mevcut firmaların  mallarına bağlanmış olması, ara mal-
ları ve hammadde üreten firmalarla  mevcut firmalar  arasındaki uzun 
dönemli anlaşmaların varlığı, uzun dönemde piyasaya girmeyi güç-
leştiren unsurlardır. 

Burada önemli bir noktayı gözden kaçırmamak gerekir. Bütün bu 
unsurlar kapitalistler arasındaki rekabetin aksaklığını ortaya koymak-
tadır. Bununla beraber söz konusu olan şey, gelirin iki sınıf,  kapita-
list ve işçi sınıfı  arasındaki bölüşümüdür. Her ne kadar sınıf-içi  reka-
betin ortadan kalkması o sınıfı  diğer sınıfa  karşı daha güçlü hale 
getirirse de, bu ancak bir dereceye kadar kâr marjının düzeyini etkiler. 
Kapitalizmde kârın varlığı sorunu bütünüyle, bunun düzeyinin ne 
olduğu sorunu da büyük ölçüde sınıflar  arasındaki gelir çekişmesine 
bağlıdır. Bütün önemine rağmen sınıf-içi  rekabet bu çekişmenin sey-
rini belirleyen tek unsur olmadığı için, uzun dönemde gelir dağılımının 
ne yönde seyredeceği, sınıf-içi  ve sınıflar-arası  çekişmeyi etkileyen 
bütün karmaşık unsurların incelenmesini gerektirir. Aksi halde yakla-
şım, kârın nedenini kapitalistler arasındaki rekabetin aksak olmasına 
bağlamaktan öteye gidemez. Kalecki modelini bu şekilde yorumlamak 
olanaksızdır. Model, buradaki biçimiyle, kapitalist sınıf  içindeki mo-
nopolleşmenin bölüşüm üzerindeki etkisini vurgulamakta, ancak diğer 
sınıfın  örgötlenme biçiminin etkisini de ön planda tutmaktadır. 

Kalecki'nin, monopolleşme derecesi kavramı etrafında  oluşturduğu 
bu yaklaşım, daha önce ele alman makro-bölüşüm modeline bir alter-
natif  niteliğindedir. Bu iki yaklaşım arasındaki temel fark,  ilkinde 
serbest, ikincisinde aksak rekabetin egemen olmasıdır. Monopolleşme 
derecesi, pratik kapasite düzeyine kadar fiyatı,  talepten tamamen 
bağımsız olarak belirlemekte ve böylece, daha önceki yaklaşımın ak-
sine, talepten bağımsız bir bölüşüm teorisi oluşturmaktadır. Buna 
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karşılık daha önce incelenen makro modelde fiyatlar,  arz-talep dengesi 
tarafından  belirlenmekte, bölüşümdeki değişmeler yatırım-tasarruf 
dengesini sağlamaktadır. Kalecki bu iki yaklaşımı bütünleştirme ça-
basına girişmemekte ise de bu, aksak rekabet koşullarında, yukarıdaki 
iki yaklaşımın birbirini içeremeyeceği anlamına gelmez. Bir kere, mo-
nopolleşme derecesi, sadece normal veya pratik kapasite düzeyine kadar 
fiyatı  talepten bağımsız olarak belirlemektedir. Normal kapasite 
aşıldığı ve tam kapasite kullanımına ulaşıldığı zaman talep, monopol-
leşme derecesinden bağımsız olarak fiyatı  ve reel ücretleri belirleyici 
bir rol oynayabilir. Monopolleşme derecesinin belirlediği fiyat  ise pi-
yasa fiyatına  bir alt smır oluşturur. Bu durumda talep, monopolleşme 
derecesinin belirlediği fiyattan  daha yüksek bir fiyatın  oluşmasını 
sağlayarak Keynes'de olduğu gibi aşırı kârın ortaya çıkmasına yol 
açabilir. Piyasa fiyatı  talep tarafından  belirlendiği için, bu yorum 
çerçevesinde bölüşüm hem monopolleşme derecesine, hem de yatırım-
tasarruf  dengesizliğine bağh olarak değişebilir. Bu esaslara dayanan 
bir model daha sonraki neo-Keynesçi yaklaşımda ele alınacaktır. 
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11. HARROD DİNAMİĞİ 

11.1. DENGESİZ  BÜYÜME 

Keynes'in Genel Teori'deki  analizi her ne kadar kısa dönem den-
gesi sorunlarına yönelmekte ise de, aynı zamanda, dinamik bir büyüme 
teorisinin önemli unsurlarını da içermektedir. Bunlar, birikimin iki 
temel değişkeni olan tasarruf  ve yatırımlardır. Yatırımlar Keynes'de, 
kısa dönem dengesinin nerede oluşacağını belirleyen, gelirden bağımsız, 
talep yaratan bir harcamadır. Ancak, yatırımların bu niteliği yanında, 
önemli bir özelliği daha vardır; üretim ve output kapasitesi yaratması. 
Yatırımlar üretim kapasitesine yapılan bir ilâve olduğu için, sadece 
talep yaratıcı rolü ile, mevcut kapasitenin hangi ölçüde kullanılacağını 
belirlememekte, aynı zamanda, kapasite yaratma yönü ile üretim ola-
naklarını da artırmaktadır, işte Harrod'un 1930'ların sonunda geliş-
tirdiği ve bugünkü büyüme iktisadının kökenini oluşturan yaklaşım, 
yatırımların bu talep ve kapasite yaratma yönlerinin bir arada ele 
alınmasından doğmuştur. 

Harrod yaklaşımı hem teorik yapısı, hem de araştırma yöntemi 
açısından Keynesçi unsurları içermektedir. Yaklaşımın teorik yapı-
sının içerdiği en önemli Keynesçi unsur, yatırım-tasarruf  ilişkisinde 
ortaya çıkmaktadır. Burada da Keynes'de olduğu gibi, yatırımlar ta-
sarruflardan  tamamen bağımsız olarak belirlenmekte ve bu olgu, ex 
ante olarak yatırım-tasarruf  dengesizliğinin ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. Ex post yatırım-tasarruf  eşitliği yine çoğaltan mekaniz-
masının işlemesi ile sağlanmaktadır: bu süreç içinde ex ante yatırımlar 
ex post olarak kendine eşit bir tasarruf  yaratmakta, yani gelir ve istih-
dam düzeyi ile tasarruflar,  ex ante yatırımlar tarafından  belirlenmek-
tedir. Diğer yandan Harrod, çoğaltanı, bir dengeleyici  süreç olarak ele 
almakta ve bu süreç içinde yatırım-tasarruf  dengesizliğini vurgula-
maktadır. Bu açıdan Harrod'un yöntemi Genel TeorVnin  kıyaslamak 
statiği değil, Para Üzerine  Deneme'1  nin dinamik dengesizlik analizidir. 
Kısaca, Harrod yaklaşımı, hem teorisi hem de yöntemi ile dinamiktir. 

Modelin Keynes'i aşan unsurlarının başında yatırımların kapasite 
yaratma etkisi gelmektedir. Bu, üretim kapasitesinin sabit olarak alın-
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dığı ve yatırımların kapasite etkisinin kendini hissettirmediği kısa 
dönem dengesi sorunu ile, üretim kapasitesinin sürekli olarak değiştiği, 
uzun dönem büyüme dengesi sorunu arasındaki temel farkı  oluştur-
maktadır. Harrod'da yatırımların belirlenmesi sorununun ele alınış 
biçimi, Keynes'den oldukça farklıdır.  Keynes'de yatırımlar uzun dö-
nemli etkilere bağlı olmakta, gelecekle ilgili talep ve gelir bekleyişleri, 
cari piyasa faiz  oranı ile birlikte yatırım miktarını belirlemektedir. 
Harrod'da da yatırımların belirlenmesi konusunda talep bekleyişleri 
vurgulanmaktadır. Ancak, Keynes'den farklı  olarak, yatırımlarla 
talep bekleyişleri arasındaki ilişki, faiz  oranından bağımsız olarak oluş-
turulmakta ve hızlandıran  tipi bir yatırım fonksiyonu  öngörülmektedir. 
Bu fonksiyonda,  beklenen gelirdeki büyüme tek başına yatırımları 
uyarmakta ve belirlemekte, beklenen gelir artışı ile yatırım miktarı 
arasında, faiz  oranından bağımsız bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Buna 
rağmen, yatırımların faiz  oranına karşı duyarsızlığı, Harrod'un bu 
değişkene önem vermemesinden değil, bu değişkeni sabit varsaymasın-
dan doğmaktadır. 

Harrod'un temel sorunu, kapitalizmde uzun dönemde sürekli ve 
dengeli bir büyümenin sağlanıp sağlanamayacağıdır. Büyüme, sürekli 
olarak net yatırımların yapılmasını gerektirir. Yatırımlar gelir artışı 
tarafından  uyarıldığına göre, büyüme süreci içinde yatırımlar, output 
kapasitesinin ve outputun artmasına, bu da yeni yatırımların yapılma-
sına yol açacaktır. Bu sürecin kesintisiz sürebilmesi için, yatırımların 
ortaya çıkardığı output artışının (arzın), talep tarafından  emilmesi 
gerekmektedir: diğer bir deyimle dengeli büyüme, yatırımların talep 
ve kapasite yaratma etkileri arasında bir uyum sağlanmasını gerektirir. 
Yalırımların sağladığı kapasite artışı, çoğaltan sonucunda ortaya çıkan 
talep ile dengelendiği zaman, gelir ve talep bekleyişleri gerçekleşmiş, 
planlanan miktardan ne fazlası  ne de eksiği üretilmiş ve satılmış olaca-
ğından bu süreç, arz-talep ve yatırım-tasarruf  dengesinin sağlandığı 
bir büyüme süreci olarak ortaya çıkacaktır. Buna ilâveten işgücü piya-
sasında da sürekli olarak arz-talep dengesi sağlanıyorsa, istihdam, ge-
lir düzeyi, işgücü arzı ve üretim kapasitesi gibi makro - bütüncül değiş-
kenler sürekli olarak belli ve sabit bir oranda artacak ve ekonomi uzun 
dönem durağan  durum  dengesine oturarak sabit bir hızla genişleyecek-
tir. Bu koşullar altında uzun dönem dengesi bir büyüme dengesi haline 
gelecek ve dinamik teorideki bu durağan durum, statik teorinin uzun 
dönem durgun  durum  dengesine benzer özellikler gösterecektir. 
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Harrod, bu ideal dinamik denge sorununa üç açıdan yaklaşmaktadır. 
Bunlardan ilk ikisinde vurgulanan şey mal piyasasındaki arz-talep ve 
yatırım-taearruf  dengesi; sonuncusunda ise, bunlara ilâveten, işgücü 
piyasasındaki dengedir. Büyüme sorunu istihdam sorunundan soyutlan-
dığı zaman ortaya çıkan ilk soru, ekonominin mal piyasasında dengeyi 
sağlayacak bir büyüme olanağına  sahip olup olmadığı, veya, diğer bir 
deyimle, sürekli olarak yatırım-tasarruf  ve arz-talep dengesini sağla-
yacak bir büyüme oranının mevcut olup olmadığıdır. Harrod'un bu 
soruya verdiği cevap olumludur,  ikinci ve daha önemli soru ise ekono-
minin bu dengeli büyümeye ulaşma ve bu büyümeyi muhafaza  etme 
olasılığıdır.  Harrod, dengenin kararlılığı ile ilgili bu soruya olumsuz 
cevap vermektedir. Büyüme dengesi ile ilgili son sorun daha da önem-
lidir: mal ve işgücü piyasalarında aynı anda dengeyi sağlayacak bir 
büyüme oranının mevcut olup olmadığı. Harrod'un bu soruya verdiği 
cevap da olumsuzdur. 

Böylece Harrod, Keynes'in kısa dönem dengesi konusunda ulaştığı 
sonuçlara uzun dönem dengesi açısından ulaşmaktadır. Keynes, nihaî 
analizde, kapitalizmde kısa dönemde veri üretim kapasitesinin ve veri 
işgücünün tam istihdamını sağlayacak bir mekanizmanın mevcut 
olmadığını gösterirken, Harrod, aynı sorunun uzun dönemde de ortaya 
çıkacağını belirtmektedir: uzun dönemde, tam istihdamda sürekli ve 
dengeli büyümeyi sağlayacak bir mekanizma, kapitalizmde mevcut 
değildir. 

Harrod modeli daha sonraki literatürde çeşitli şekillerde ele alın-
mış ve yorumlanmıştır. Bunlar daha çok modelin formel  yapısı üzerinde 
farklılaşmakta  ise de teorik yapı açısından önemli bir farka  işaret etmek 
gerekir. Bu yorumlardan bazıları ex post yatırım-tasarruf  dengesini 
vurgulayarak modelin denge durumunun özeliklerini incelemektedir. 
Ancak bu, Harrod'un dinamik yöntemine ters düşmektedir. Bu tip 
yorumların ortaya çıkmasının bir nedeni, Keynes'de olduğu gibi Har-
rod'da da ex post~ex ante ayırımının berrak bir şekilde yapılmamış ol-
masıdır. Aynı olgunun etkisini, modeli dinamik bir dengesizlik süreci 
olarak ele alan yorumlarda da gözlemek olanağı vardır. Burada model, 
Harrod'un dinamik yöntemine en uygun olduğuna inandığımız şekliyle 
ele alınacak ve yukarıdaki üç temel sorun, bu model çerçevesinde in-
celenecektir. 

Yatırımların kapasite üzerindeki etkisi, bir yandan yatırım mik-
tarına, diğer yandan da output ile kapasite arasındaki teknolojik iliş-
kiye dayanmaktadır. Eğer v, bir birim ilâve output üretmek için gere-

\ 
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ken üretim araçlarının değerini  gösteriyorsa, üretim araçlarına I  değerin-
de yatırım yapıldığı zaman bunun yaratacağı toplam ilâve output 
AY  = I/t> olacaktır. Bu eşitlik bir tanım, bir özdeşliktir. Burada 
A Y,  belli bir ölçü birimi cinsinden ifade  edilen toplam ilâve outputun 

değerini; I ise aynı birimle ölçülen üretim araçları değerini göstermek-
tedir. v, yatırımın ilâve outputa oranı veya ilâve sermaye-hasıla kat-
sayısıdır. AY  zaman boyutlu bir değişken olduğu için v de zaman-
boyutludur. Ne kadar ilâve output üretileceği, ilâve üretim kapasitesinin, 
7'nın, ne kadar süreyle kullanılacağına bağlıdır. Eğer üretim kapasite-
sinin kullanım süresi ile elde edilen output miktarı arasında doğrusal 
bir ilişki varsa, yani üretim araçlarının miktarı sabitken bunların kul-
lanım süresi arttıkça output da, aynı oranda artıyorsa, f'nin  değeri 
zaman ile ters orantılıdır. Böylece o'nin ne değer alacağı birim üretim 
döneminin uzunluğuna bağlıdır. 

Bu katsayı üretim teknolojisinin koşullarına ve dolayısıyla tek-
nolojik değişmeye, faiz  oranına ve output bileşimine bağlı olarak değiş-
mektedir. Harrod bu katsayıyı sabit olarak almakta ve bunun bir gereği 
olarak da faiz  oranının değişmediğini ve üretim teknolojisindeki değiş-
melerin, bu katsayıyı etkilemeyecek bir biçim aldığını varsaymaktadır.1 

Modeli formel  olarak incelemeye başlamadan önce, iki farklı 
yatırım kavramı arasında bir ayırım yapmak gerekir. Bunlardan biri 
kapasite  yatırımı diğeri ise stok  değişmelerindir.  Kapasite yatırımı doğ-
rudan doğruya üretim araçlarına yapılan harcamalardır. Sermaye-
hasıla katsayısı, bu çeşit harcamalarla output artışı arasındaki orandır. 
Buna karşılık stoklardaki değişmeler, Keynes'in kullandığı anlamda 
yatırımdır. Burada söz konusu olan stoklar tüketim malı veya nihaî 
output stoklarıdır. Stok değişmeleri planlanabileceği gibi tamamen arz-
talep dengesine bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Aşağıdaki modelde 
kapitalistlerin kapasite kullanım derecelerini değiştirmedikleri ve stok 
değişmesi arzulamadıkları, arz-talep dengesizliği sonucunda ortaya çıkan 
bütün stok değişmelerinin arzulanmayan stok değişmeleri olduğu var-
sayılacaktır. Bu durumda kapitalistlerin planladıkları  yatırımlar, sa-
dece kapasite  yatırımlarından oluşacağı halde ex post yatırımlar, bun-
ların her ikisini  de içerebilir. 

Sermaye-hasıla katsayısı veri iken, herhangi bir dönemde output 
kapasitesine yapılan ilâveler veya kapasite yatırımı, o dönemde ger-
çekleşen output artışını belirleyecektir. Kapitalistlerin dönem başında 
I", kadar kapasite yatırımı yapmayı planladıklarını ve bu yatırımı ger-

1 Bu, ileride görüleceği gibi, Harrod - nötr teknolojik gelişme olarak tanımlanmaktadır. 
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çekiştirdiklerini varsayalım. Dönem sonunda ortaya çıkan ilâve out-
put: 

AY  = I\jv  (11.1) 

olacaktır. Dönem sonunda ortaya çıkan toplam output, mevcut ser-
maye stoku ile bu stoka yapılan ilâveden doğacaktır. Bu outputun 
tamamen satılabilmesi ve mal piyasasında arz-talep dengesinin sağlana-
rak herhangi bir stok değişmesinin ortaya çıkmaması için, ex post, 
yani dönem sonu yatırımlarının ex ante kapasite yatırımına eşit 
olması gerekir: 

I" t = I \ (11.2) 
Diğer yandan, tanım gereği, ex post yatırımlar ex-post tasarruflara  eşit-
tir. Y, dönemin gelir düzeyini gösteriyorsa: 

I"t  = sYt  (11.3) 

olmakta, bu eşitlik, tasarruf  oranı veri iken, ex post yatırımları tanım-
lamaktadır. (11.2)'deki eşitlik gerçekleştiği zaman ex post yatırımlar 
ex ante kapasite yatırımlarına eşit olacak, (11-3) gereğince de ex post 
tasarruflarla  ex ante yatırımlar arasında bir eşitlik kurulacaktır. Diğer 
yandan ortalama tasarruf  oranının ex post ve ex ante olarak aynı olduğu, 
bireylerin planladıkları oranda tasarruf  yaptıkları varsayılırsa, bu 
eşitlikler gerçekleştiği zaman, yatırımlarla tasarruflar  ex ante olarak da 
birbirine eşit olacaktır. Ekonominin t dönemi içinde sağladığı büyüme 
oranı, gerçekleşen output artışının gelir düzeyine oranı olduğundan 
(ll.l)-(11.3)'den: 

zIY/Y, = s / t (11.4) 

olmaktadır. Bu oran, ex ante yatırım-tasarruf  eşitliğini sağlayan büyü-
me oranı olup gerçekleştiği takdirde, kapitalistler, ürettikleri outpu-
tun tamamını satabilecekler ve arzulanmayan stok değişmeleri ortaya 
çıkmayacaktır. Bu koşullar altmda bu büyüme oranı, hem toplam 
talebin, hem de outputun büyüme oranıdır. Harrod bu cenge büyüme 
oranına gerekli  büyüme oranı adını vermektedir: 

gw = s İv  (11.5) 

Gerekli büyüme oranı kavramı ile Harrod, dinamik büyüme dengesi 
konusunda ortaya attığı ilk soruya cevap bulmaktadır: kısaca, mal 
piyasasında arz-talep dengesini sağlayacak ve kapitalistlerin planlarını 
gerçekleştirerek onları tatmin edecek bir büyüme oranı mevcuttur. 
Bu oran, dışsal olarak verilmiş iki parametreye, davranışsal parametre 
olan s ile teknik parametre olan u'ye bağlı olup sabittir. 
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Denge büyüme oranı, kapitalistlerin ex ante olarak doğru bir 
oranda kapasite yatırımı yapmaları halinde gerçekleşmektedir. Yatırım 
oranının doğru olması ise, ex ante yatırımların ex ante tasarruflara  eşit 
olması demektir: 

/«,/  AY  = sY,l  AY  (11.6) 
Eğer kapitalistler bundan daha düşük veya daha yüksek bir oranda 
yatırım yaparlarsa, yatırım planlarının aynen gerçekleşmesi, yani 
ex ante yatırımların ex post yatırımlara eşitlenmesi olanağı yoktur. 
Bu durumda dönem sonunda arzulanmayan stok değişmeleri ortaya 
çıkacak ve ex post yatırımlar ex ante kapasite  yatırımlarından  farklı 
olacaktır. Dengesizlik durumunu incelemek için kapitalistlerin dönem 
başında I" t kadar kapasite yatırımı yaptıklarını ancak: 

I",  ± sYt  (11.7) 
yani bu yatırımların tasarruflara'  eşit olmadığını varsayalım. Ex post 
yatırımlar (11.3)'de olduğu gibi yine tasarruflar  tarafından  belirlene-
ceğinden, (11.7) nedeniyle ex post ve ex ante yatırımlar farklı  olacaktır. 
Bu farkı: 

E = I",  - I"t  (11.8) 
olarak tanımlayalım. E, planlanmayan stok değişmelerini göstermek-
tedir. E > 0 ise planlanan yatırımlar gerçekleşen yatırımları aşmış 
olacaktır. Kapasite yatırım planları aynen uygulandığına göre, gerçek-
leşen yatırımların daha düşük olması, mal stoklarının azalmış olması 
demektir. Böylece ex post yatırımlar, kapasite  yatırımları ile stok 
azalışı arasındaki farka  eşit olacaktır. Stoklardaki bu azalma ise mal 
piyasasında talep fazlası  olduğunu göstermektedir. Aksine E< 0 
ise, ex post yatırımlar ex ante yatırımları aşmış olacak, mal piyasasında 
ortaya çıkan arz fazlası  kendini, artan stoklarda gösterecek; dönem 
sonu yatırımları, dönem başı kapasite yatırımlarını stok birikimi ka-
dar aşacaktır. Her iki durumda da talebin büyüme oranı outputun 
büyüme oranından farklıdır:  E>0 olduğu zaman output talepten 
daha düşük bir oranda artmış olacak ve talep ile output arasındaki fark, 
stoklardaki azalma ile karşılanacaktır. E < 0 olduğu zaman ise out-
putun büyüme oranı talepten daha yüksek olacak ve stok artışı ortaya 
çıkacaktır. Talepteki bu büyüme oranını ex post yatırım-tasarruf  eşit-
liğinden türetmek olanağı vardır. I a

t j  AY  = v olduğundan, El  AY  — e 
olarak tanımlanırsa, (11.8)'den: 

1 Ex post ve ex ante tasarruf  oranları aynı olduğundan burada tasarruflar  deyimi her 
ikisi için de kullanılmaktadır. 
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I'tJAY  = (/",  - E) I  AY  = v - e # v (11.9) 

yani gerçekleşen yatırımların gelirdeki artışa oranı, sermaye-hasıla 
katsayısından farklı  olacaktır. Gelirin (talebin)  gerçekleşen  büyüme 
oranı, (ll.Ş) ve (11.9)'dan: 

g, = s /(«-•) * gw (11-10) 
denge büyüme oranından farklı  olacaktır. Bu farklı  belirleyen şey, talep 
fazlasının  outputtaki artışa oranıdır. 

Modelde kapitalistler, üretim kapasitesine  dönem başında belli bir 
miktarda yatırım yapmaktadırlar. Eğer bu yatırımlar tasarruflara 
eşitse, dönem sonunda arzulanmayan bir stok değişmesi olmayacak ve 
gerçekleşen yatırımlar sadece kapasite yatırımlarından oluşacaktır. 
Ancak eğer kapasite yatırımları tasarrufları  aşarsa, ex ante yatırımlar 
ex post yatırımlardan fazla  olacak, stoklar azalacak ve talep fazlası  or-
taya çıkacaktır. Bu durumda E > 0 olduğundan, gerçekleşen bü-
yüme oranı denge büyüme oranını aşmaktadır. Aksine, yatırımlar ta-
sarruflardan  düşük ise, dönem sonunda arz fazlası  ve stok birikimi or-
taya çıkacak; E < 0 olduğu için gerçekleşen büyüme oranı gerekli 
büyüme oranının altında kalacaktır. Bu sonuçlan formel  olarak gösterir-
sek: 

1% > I",  (=  sYt)  iken E ye e >. 0 ve > gt gw (11.11) 

Böylece, dengeli büyümenin sağlanması için kapitalistlerin tasar-
ruflara  eşit yatırım yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle sistemin 
dengeye ulaşıp ulaşamayacağı kapitalistlerin yatırım davranışlarına bağ-
lıdır. ( l l . l) 'deki eşitlik hızlandıran tipinde bir yatırım fonksiyonu  orta-
ya koymaktadır. Sermaye-hasıla katsayısı veri iken, kapitalistler /", 
kadar kapasite yatırımı yaptıkları zaman AY  kadar ilâve output elde 
ettikleri için, bu yatırımı yaparken ilâve outputun satılacağını bekle-
mektedirler. AY,  kapitalistlerin bekledikleri  talep artışıdır.  Dengenin 
sağlanması için kapitalistlerin bekleyişlerinin doğru olması ve dönem 
sonunda arzulanmayan stok değişmelerinin ortaya çıkmaması gerekir. 
Stok değişmeleri pozitif  olduğu zaman gerçekleşen talep beklenen ta-
lepten daha az; negatif  olduğu zaman ise daha fazla  olmaktadır. Dolayı-
sıyla modeli, alternatif  olarak,  kapitalistlerin bekleyişlerine göre de 
formüle  etmek olanağı vardır. 

Kapitalistlerin t dönemi sonunda gerçekleşmesini bekledikleri 
toplam talep Y  * ise, output üretimini, bu talebi karşılayacak şekilde 
planlayacaklardır. Dönem başında gerçekleşmiş olan output ve gelir 
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düzeyi Y  t_, ise, beklenen talep artısı Y  * — Y(_, olacak ve bu artışı 
karşılamak üzere: 

It  = v (Yt*  - Y t_,) (11.12) 
kadar kapasite yatırımı yapılacaktır. Kapitalistler output üretimini 
talep bekleyişlerine göre ayarladıkları ve bir stok değişmesi arzu et-
medikleri için, t dönemi sonunda gerçekleşen  output Yt*  olacaktır. Ta-
sarruf  oranı s iken yatırımlar dönem içinde: 

Yt  = IJs  (11.13) 

kadar talep yaratacaktır. Yatırımın kapasite ve talep yaratıcı etkileri-
nin dengelenmesi için dönem sonunda gerçekleşen  talep,  Yt,  dönemin 
outputuna, Y,*'ye eşit olmalıdır. Aksi halde dönem sonunda talep veya 
arz fazlası  ve arzulanmayan stok değişmeleri ortaya çıkacaktır. Talep 
ile output arasındaki ilişkiyi incelemek için yi (11.13)'de yerine ko-
yarsak: 

Y f  = v/s  (Y t* - Y,_,) (11.14) 

olduğu görülür, v/s  = 1 jgw olduğundan bu eşitlik, gerçekleşen talep dü-
zeyinin, beklenen talep artışı ile gerekli büyüme oranına bağlı oldu-
ğunu göstermektedir. Dönem sonunda talebin gerçekleşen büyüme oranı: 

g, = (Yt  - Yt_t)/Y,  (11.15) 
olacaktır.1 Diğer yandan talebin beklenen büyüme oranını: 

ft*=  (Y t * - Y f _ j ) \ Y *  (11.16) 
şeklinde tanımlarsak, bekleyişlerin doğru olması halinde, yani Y*, = Y t 

iken, beklenen ve gerçekleşen büyüme oranlarının eşitleneceği görülür. 
Diğer yandan talebin beklenen büyüme oranı outputun gerçekleşen 
büyüme oranma eşit olduğundan, bekleyişler doğru ise, output ve talep 
aynı oranda büyümüş olacak, dönem sonunda arzulanmayan stok değiş-
meleri ortaya çıkmayacaktır. Nitekim Y t * — Y t olduğu zaman talebin 
ve outputun büyüme oranlarının, gerekli büyüme oranına eşitlendiği 
görülmektedir. Kısaca, gelir bekleyişleri doğru ise, gerçekleşen, bekle-
nen ve gerekli büyüme oranları arasında bir eşitlik sağlanacak ve dengeli 
büyüme ortaya çıkacaktır. Bunu ayrıca (11.14)'de de gözlemek olanağı 
vardır. Eşitliğin her iki tarafı  Y t * ile bölünürse: 

Y,  IY,'  = gt'  lg„  (11.17) 

1 Burada büyüme oram tanımlanırken gelirdeki artış son dönemde elde edilen gelire 
oranlanmakta, yani paydada değil Y, yer almaktadır. Modelin formülasyonunda  bu iki 
tanım da kullanılmakta olup fark  çok önemli değildir. 
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Bu eşitliği iki şekilde yorumlamak olanağı vardır; eğer beklenen talep, 
yatırımların uyaracağı talebe eşitse, outputun büyüme oranı ile tale-
bin büyüme oranı birbirine eşit olacak ve dengeli büyüme sağlanacaktır; 
veya, eğer talebin beklenen büyüme oranı, gerekli büyüme oranına 
eşitse, talep bekleyişleri gerçekleşecek, talep-output dengesi sağlanacak-
tır. 

Bekleyişlerin doğru olmaması halinde bu üç büyüme oranı arasın-
daki ilişkinin ne olacağını saptamak için (11.17)'yi Yt  için çözerek 
bunu (11.15)'de yerine koyalım: 

g, = + gt* ~.gw (".I») 
81 

Eğer talebin beklenen büyüme oranı veya outputun gerçekleşen bü-
yüme oranı, g*, denge büyüme oranına, ya eşit değilse, talebin 
gerçekleşen büyüme oranı, g t , hem denge büyüme oranından, hem 
de outputun büyüme oranından farklı  olacaktır. Dönem sonunda or-
taya çıkan talep fazlasını  E = Y,  — Yt*  olarak tanımlarsak, (11.17) 
ve (11.18)'den: 

gt"  iken gt >< gwve g, >< g,*; E > 0 (11.19) 

olduğu görülmektedir.1 

Beklenen büyüme oranı gerekli büyüme oranından büyük olduğu 
zaman, talebin gerçekleşen büyüme oranı denge büyüme oranından 
fazla  olmakta ve aynı zamanda,  talebin beklenen büyüme oranını da 
aşmaktadır. Outputun gerçekleşen büyüme oranı, talebin beklenen bü-
yüme oranına eşit olduğundan bu, talebin output an daha fazla  bü-
yümüş olması, talep fazlasının  ortaya çıkarak dönem sonunda stokların 
azalması demektir. Bu durumda ex post yatırımlar kapasite yatırım-
larından düşük olacaktır. Aksine, beklenen büyüme oranı gerekli 
orandan daha küçük ise, talebin gerçekleşen büyüme oranı, hem gerekli 
büyüme oranının, hem de outputun gerçekleşen büyüme oranının 
altında kalacak, dönem sonunda arz fazlası  ve stok birikimi ortaya 
çıkacaktır. Talebin ve outputun aynı oranda büyümesi için, beklenen 
büyüme oranının gerekli büyüme oranına eşit olması gerekmektedir. 
Aksi halde ya talep outputtan fazla  büyüyerek stoklar azalacak, ya 

1 Bu ilişkileri (11.18)'i, gt* (g,-gu)  — £ , * - g w şeklinde yazarak saptayabiliriz 
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da arz fazlası  ortaya çıkacaktır. Modelin, kapitalistlerin bekleyişle-
rine dayanan bu formülasyonundan  elde edilen sonuçlar, (11.19) 
ile, daha önceki formülasyonundan  elde edilen sonuçlar, (11.11), öz-
deştir. 

Denge durumunda, piyasanın verdiği sinyaller doğru olduğu hal-
de dengesizlik durumunda piyasa sinyalleri, kapitalistleri dengesizliği 
artırıcı davranışta bulunmaya yöneltecektir. Bu husus (11.11) ve (11.19) 
da açıkça görülmektedir. Kapitalistler dönem başında dengenin gerek-
tirdiği kadar yatırım yaptıkları zaman bekleyişleri gerçekleşmiş olacak, 
gerçekleşen yatırımlar, planlanan yatırımlara eşitlenecektir. Buna kar-
şılık dengenin gerektirdiğinden daha fazla  yatırım yapıldığı, yani bek-
lenen büyüme oranı denge büyüme oranını aştığı zaman, dönem so-
nunda talep fazlası  ortaya çıkmakta (E  > 0), talebin büyüme oranı out-
putun büyüme oranını aşmakta ve stoklar erimektedir. Talep, output-
tan büyük olduğu için, bu, kapitalistleri gereği kadar yatırım yapma-
dıkları sonucuna ulaştıracak ve eriyen stokları yenilemek ve talebi 
karşılamak için yatırımlar daha da arttırılacaktır. Yatırımlar zaten 
dengenin gerektirdiğinden fazla  olduğu için, bu artış, talebin büyüme 
oranını, outputun büyüme oranının daha da üzerine çıkaracak, eko-
nomi giderek denge büyüme oranından uzaklaşacaktır. Talep fazlası 
başlangıçta stoklardan karşılansa bile bunun giderek artması, bu 
olanağı da ortadan kaldıracağı için fiyatlar  sürekli olarak artmaya 
başlayacak ve ekonomi enflasyon  süreci içine girecektir. Bu süreç 
içinde, her dönem sonunda arz-talep dengesi, stok değişmeleriyle değil 
fiyat  artışlarıyla sağlanacaktır. Her ne kadar Harrod, bu koşullar 
altında fiyatlardaki  artışın sonuçlarını incelememekteyse de burada, 
Keynes'in Para Üzerine  Deneme modeline uygun bir yorum yapmak, 
Harrod modelinin Keynesçi temellerine ters düşmeyecektir. Fiyat 
artışları Keynes'de aşırı kârların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 
Outputun üretiminde ödenen ücret gelirleri, fiyatı  giderek artan out-
puta harcanacağı için, parasal ücretler artmadığı sürece, gelir dağılımı 
değişecektir. Ancak Harrod'da, yatırımlar giderek artacağı için, fiyat 
artışları bir dönem sonunda arz-talep dengesini sağlasa bile gelecek 
dönemde eııflasyonist  süreç devam etmektedir. 

Bu süreç, ex ante yatırımların tasarruflardan  düşük olması ve 
dönem sonunda arzulanmayan stok birikimin ortaya çıkması halinde 
tersine işleyecektir. Kapitalistler gereği kadar yatırım yapmadıkları, 
yani beklenen büyüme oranı denge büyüme oranından düşük olduğu 
zaman, outputun gerçekleşen büyüme oranı talebin büyüme oranını 
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aşacak, ortaya çıkan stok artışı kapitalistleri, giderek yatırımlarını 
daha da düşürmeye itecektir. Talebin büyüme oranı (g t), outputun 
büyüme oranından (g t*'den) ve gerekli büyüme oranından uzaklaşa-
cak, stok birikimi giderek artacaktır. Ancak, yukarıdaki enflasyonist 
sürecin aksine burada fiyatların  değil kapasite kullanımının dengesiz-
lik durumuna intibak etmesi, yani miktar intibakının ortaya çıkması 
olasılığı daha fazladır.  Arz fazlası  ve stok birikimi, kapitalistleri ka-
pasite kullanım derecesini düşürmeye yönelttiği zaman, uzun dönem-
de ekonomi, output ve istihdamın sürekli olarak azaldığı bir depres-
yona düşecektir. 

Kısaca, ekonominin denge büyüme oranı, bir tarafı  enflasyon, 
diğer tarafı  depresyon uçurumu olan bir sırt, bir bıçak sırtı meydana 
getirmektedir. Bu, Harrod'un ikinci soruya verdiği cevaptır: her ne 
kadar ekonominin arz-talep dengesi içinde büyümesini sağlayacak 
bir denge büyüme oranı mevcut ise de, bu oranın gerçekleşmesi, bek-
leyişlerin sürekli olarak doğru olmasını gerektirmektedir. Bekleyişler-
ise ancak bir rastlantı sonucunda doğru olabildiğinden, ekonominin 
dengeli büyümesi sağlaması olasılığı hemen hemen hiç yoktur. Ekono-
mi bir kere dengeli büyüme yolundan saptığı zaman ise, tekrar bu 
yola dönmesi tamamen olanaksızdır. Diğer ,bir deyimle, kapitalist 
sistemin aengede büyümesini sağlayacak bir oran var ise de bu denge 
kararsız  bir dengedir. 

Sistemi kararsız yapan şey, kapitalistlerin bekleyişlerinin giderek 
denge büyüme oranından ayrılması olduğuna göre, talep ve büyüme 
bekleyişlerinin nasıl oluştuğunun belirlenmesi gerekir. Bu konuda ya-
pılacak en basit varsayım, durgun  bekleyişler  varsayımıdır: buna göre, 
bir dönemde beklenen büyüme oranı, bir önceki dönemde gerçekleşen 
büyüme oranına eşittir.1 

1 Durgun bekleyişler hipotezi, daha genel bir bekleyiş modelinin, intibaktı  bekleyişle-
rin özel bir durumudur. İntibaktı bekleyişler modeli burada uygulanırsa, gerçekleşen ve bek-
lenen büyüme oranları arasındaki ilişki şu şekilde formüle  edilebilir: kapitalistlerin, iki dönem 
arasında bekleyişlerini ne kadar değiştirecekleri, en son dönemde ne kadar yanıldıklarına ve 
bu yanılmanın ne kadarını hesaba kattıklarını gösteren bekleyiş katsayısına bağlıdır. Formel 
olarak bu: g * t + 1 - g , * = (3 (g,-g,*) şeklinde ifade  edilebilir. Bu ifadenin  sol tarafı,  bekleyişlerdeki 
değişme derecesini; sağ tarafı  yanılma derecesini göstermekte; fi  ise bu yanılmanın ne kadarının 
hesaba katılacağım belirlemektedir. Yanılma pozitifse,  yani bekleyişler gerçekleşen değerden 
daha düşük ise, t + 1 dönemindeki bekleyişler daha da yüksek olacaktır. Bu (3 > 0 demektir. 
Yanılmanın tümü hesaba katılıyorsa ^ = 1 olacak ve (11.20)*deki özel durum ortaya çıka-
caktır. 
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g*,+1 = gt  (11-20) 
Şekil 11.1, (11.19) ve (11.20)'deki ilişkileri göstermektedir. Denge 
veya gerekli büyüme oranı sabit olup yatay bir doğru ile gösterilmiş-
tir. 45°'lik doğru üzerinde ise gerçekleşen büyüme oranı yer almakta-
dır. D noktasında, beklenen, gerekli ve gerçekleşen büyüme arasında 
eşitlik sağlandığından bu nokta, ekonominin uzun dönem denge bü-
yüme oranını verir ve ekonominin dengede büyüyebileceği tek oran 
budur. Eğer beklenen büyüme oranı gerekli büyüme oranından farklı 
ise, bu fark  pozitif  olduğu zaman, D noktasının üzerinde, enflasyon; 
negatif  olduğu zaman, D noktasının altında, depresyon süreci ortaya 
çıkacaktır. Eğer 1—0 dönemindeki beklenen büyüme oranı ga* (>gw) 
ise, bu dönem sonunda gerçekleşen büyüme oranı (gB),  hem beklenen 
hem de gerekli büyüme oranından daha yüksek olacaktır; g0>g0* 
> gw. Bu durumda t = 1 döneminde beklenen büyüme oranı artarak 
(11.20) gereğince, t = 0 dönemindeki gerçekleşen büyüme oranına eşit 
olacaktır; gı* = gu. Bunun sonucunda t= 1 döneminde gerçekleşen 
büyüme oranı daha da artarak hem gerekli, hem de beklenen büyüme 
oranını aşacaktır; g ı>g ı*>g w . Ayııı süreç t= 2 döneminde de devam 
edtcek, ekonomi, okların gösterdiği yönde genişleyerek enflasyona 
doğru sürüklenecektir. Beklenen büyüme oranı gerekli büyüme ora-
nının altında olduğu zaman ise sistem, D noktasının sol tarafından 
daralacak ve depresyonist bir süreç ortaya çıkacaktır. Dengesizlik 
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sürecini klasik terminoloji ile ifade  edersek; modelde, aşırı-üretim 
veya talep yetersizliği buhranının nedeni, kapitalistlerin başta gereği 
kadar yatırım yapmamaları ve gereğinden daha az üretimde bulun-
malarıdır. Buna karşılık düşük-üretim  veya talep fazlası  buhranının 
nedeni ise, gereğinden fazla  yatırım ve üretim yapılmasıdır. 

Modelde ortaya çıkan iki temel sorundan, ekonominin dengede 
büyüyebileceği tek  bir oranın varlığı sorunu ile bu denge oranına an-
cak bir rastlantı sonucunda ulaşılabileceği ve bundan sapmaların kro-
nik dengesizlik doğuracağı sorunlarından hangisinin daha önemli ol-
duğu konusunda farklı  yorumlar vardır. Nitekim bıçak sırtı deyimi 
modelin denge sorununun önemini göstermek için kullanılmakta, 
ancak bu deyimle zaman zaman ilk, zaman zaman da ikinci sorun ifa-
de edilmektedir. Harrod bu farklı  kullanımlardan doğan hoşnutsuz-
luğunu ifade  ederek bıçak sırtı sorununu, dengenin tekliğinin  yarattığı 
sorun olarak değil, dengenin kararsızlığının  yarattığı sorun olarak 
yorumlamak eğilimindedir. Buna karşılık neo-Keynesçi literatür bunu 
dengenin tekliği sorununu ifade  etmek için kullanmaktadır. Bu kulla-
nım daha uygun görünmekle birlikte, bıçak sırtı deyiminin hangi an-
lamda kullanıldığı, modelin bu iki sorunundan hangisinin daha önemli 
olduğunun bir göstergesi değildir. 

Kararsızlık, modelin mutlak ve kaçınılmaz bir sonucu ise, bu 
sorunun önemi şüphesiz artacaktır. Ancak, modelin ortaya koyduğu 
ölçüde bir kararsızlık, kapitalizmin tarihsel gelişiminde gözlen-
memektedir. Devletin piyasa mekanizmasına sürekli olarak müdahale 
etmekte olması bunun temel bir nedeni olabilir.1 Bununla beraber mo-
delin saf  piyasa mekanizmasına dayanan yapısı içinde de kararlı bir 
büyüme yolu türetmek olanağı bulunabilir. Yukarıdaki modelde mut-
lak kararsızlığa yol açan neden, bekleyişlerle ilgili hipotezdir; t döne-
minde talep fazlası  ortaya çıktığı zaman, ( + 1 döneminde talebin 
beklenen büyüme oranı, t dönemindeki oranı aşmaktadır. Burada 
bekleyişler, talep fazlasına  bağlı olmakta, ancak bekleyişlerdeki değişme, 
beklenen talep artışının değil, talebin beklenen büyüme oranının de-
ğişmesi şeklinde formüle  edilmektedir. Dolayısıyla, bekleyişlerle 
ilgili bu formülasyonun  değiştirilmesi halinde model kararlı bir denge 
yolu ortaya çıkartabilir. 

1 Nitekim İkinci Dünya Savaşı sonundan 1970'lere kadar batı kapitalizminde tam is-
tihdamın sağlanmasında devletin rolü büyük olmuştur. Bu olgu Keynesçi teorisinin yanlışlığının 
değil doğruluğunun bir kanıtı olarak yorumlanabilir. 
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Buııun için bekleyişleri talebin büyüme oranı ile değil mutlak  ta-
lep artışı ile formüle  edelim: 

Y*t+1  - Y,  = (1 +k) (Y*t  - y t _ J ~ (11.21) 

olsun. Bu eşitlik, (11.20)'ye bir alternatif  olarak, t + 1 ve t dönemle-
rinin beklenen talep artış miktarları  arasındaki ilişkiyi tanımlamak-
tadır. Bu ilişkinin katsayısı, k,  sabit bir parametre olmayıp t döne-
minde ortaya çıkan talep fazlasına  bağlı olarak artan, davranışsal bir 
değişkendir, t döneminde ortaya çıkan talep fazlası  ne kadar yüksekse 
/c'nın değeri o kadar yüksek, iki dönemin beklenen talep miktarları 
arasındaki fark  o kadar fazla  olacaktır. Diğer yandan, t döneminde 
ortaya çıkan talep fazlası  veri iken, fc'nm  hangi değeri alacağı, kapi-
talistlerin davranışlarına bağlıdır, k  ne kadar yüksek ise kapitalistler, 
t -(-1 dönemindeki yatırım kararlarında, t döneminde ortaya çıkan 
talep fazlasının  o kadar yüksek bir oranını hesaba katmaktadırlar. 
Dolayısıyla: 

= f ( E t I Y t )  f >  0 (11.22) 
şeklinde ifade  edilebilir, t + 1 dönemindeki talep bekleyişlerinin t 
dönemindeki bekleyişleri ne kadar aşacağı, t döneminin talep fazlası 
oranına ve / fonksiyonunun  katsayılarına bağlıdır. Bu katsayılar ise, 
yukarıda belirtildiği gibi sabit olup kapitalistlerin davranışlarına bağ-
lıdır. 

Diğer yandan (11.21) ile (11.14)-(11.16) birlikte çözüldüğünde: 

- = * m / ( l + * t + . ) ( H - 2 3 ) 
olduğu görülür. Bu eşitlik g ( + 1 ' i tanımlamakta, t + 1 dönemindeki 
talebin büyüme oranının k t + , ' e bağlı olduğunu göstermektedir. k t + 1 , t + 1 
döneminin değişkenlerinden tamamen bağımsız olarak (11.22) tarafın-
dan, yani t döneminde ortaya çıkan talep artışı ile kapitalistlerin dav-
ranışlarını gösteren parametreler tarafından  belirlenmekte ve (11.23)'de 
g t + I ' i belirlemektedir. Bu nedenle (11.22) ve (11.23)'den gt+*i EJY, 
nin bir fonksiyonu  olarak yazabiliriz: 

g t + 1 = g (EJYt)  (11.24) 

olacaktır. Bu fonksiyonunu  niteliği, / fonksiyonuna  bağlı olmaktadır. 
E,/Yt  arttığı zaman, (11.22)'de kt+l  ve dolayısıyla (11.23)'de gt+1 arttığı 
için, bu fonksiyonda  gJ+1,  Et/Yt  ile pozitif  bir ilişki içindedir. Diğer 
yandan t döneminde denge varken Et = 0\egt = gt=gw  olacaktır. Bu 
durumda t + 1 döneminde de dengenin sağlanacağı varsayılabileceğin-
den (11.24)'deki fonksiyonun: 
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g'  > 0 ve g(0)  = gw (11.25) 

özelliklerini gösterdiği varsayılabilir. Bu özellikleri gösteren bir fonk-
siyon ise: 

8t+ı = 8» + b (Et/Y,)  (H-26) 
şeklinde formüle  edilebilir. Burada b, davranışsal bir parametre olup 
kapitalistlerin, t + 1 dönemindeki talep artışı bekleyişlerinde, t döne-
minde ortaya çıkan talep fazlasına  verdikleri önem ve ağırhğı göster-
mektedir. EtIYt  veri iken, b ne kadar yüksekse, k  ve g ( + 1 de o kadar 
yüksek olmakta; t dönemindeki talep fazlası,  t + 1 döneminde o ka-
dar yüksek bir talep artışı bekleyişine, bu da gerçekleşen büyüme 
oranının o kadar yüksek olmasına yol açmaktadır. 

Et — Yt  — Y*  ve (11.14)'de Y*  t = gw Yt  + Y,_, olduğundan 
(11.26): 

S m = gw + b (g-gJ  b>0 (11.27) 
haline dönüşecektir. Yukarıda varsayıldığı gibi eğer t döneminde 
dengeli büyüme sağlanmışsa, yani gt  = gw ise, 6'nin değeri ne olursa 
olsun t + 1 döneminde de dengeli büyüme sağlanmış olacaktır. Buna kar-
şılık t döneminde talep fazlası  varsa, yani bu dönemdeki büyüme ora-
nı gerekli büyüme oranını aşmışsa ( g t > g w  ise), t + 1 dönemindeki 
büyüme oranı da gerekli büyüme oranını aşacaktır (gt+1  > gw). 
Ancak t + 1 dönemindeki büyüme oranının, t dönemindeki büyüme 
oranını aşıp aşmayacağı 6'nin değerine bağlıdır. (11.17), (11.21) ve 
(11.27) birlikte göz önüne alındığında, gt>gw  iken: 

b> 1 ise g*t+l  > g*t  ve gt+1  > gt  (11.28) 

olduğu görülür. 

Dolayısıyla t + 1 dönemindeki büyüme oranının gerekli büyüme 
oranından uzaklaşıp uzaklaşmayacağı, b katsayısının değerine bağlı-
dır. 6 = 1 olduğu zaman, hem output hem de talep t dönemindeki 
oranlarında büyüyecek ve bunların büyüme oranları arasındaki fark 
sabit kalacaktır, b > 1 olduğu zaman outputun ve talebin büyüme 
oranları giderek artmakta, talebin büyüme oranı hem outputun bü-
yüme oranından, hem de denge büyüme oranından giderek uzaklaş-
makta, yani Şekil 11.1'deki durum ortaya çıkmaktadır. Buna karşdık 
b < 1 ise talebin büyüme oraııı azalmakta ve denge oranına yaklaş-
maktadır. Diğer yandan b > 0 olduğu için her üç durumda da out-
putun t + 1 dönemindeki büyüme oranı, gerekli büyüme oranım aş-
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makta ve t -f—1  döneminde beklenen gelir artışı t dönemindekinden 
fazla  olmaktadır. 

Bu model ile (11.20)'deki iııtibaklı bekleyiş modeli arasındaki 
temel fark,  burada, modelin kararsızlığının b katsayına bağlı olma-
sıdır. Burada intibak, talebin beklenen ve gerçekleşen büyüme oran-
ları  arasında değil, beklenen ve gerçekleşen talep artışı arasında ol-
maktadır. Talep fazlası  ortaya çıktığı zaman beklenen gelir artmakta, 
bu artış, gerçekleşen talep fazlasının  hangi oranda göz önüne alındı-
ğını belirleyen b katsayına bağlı olmaktadır. b> 1 olduğu zaman her 
iki yaklaşım da aynı sonucu vermekte; aııcak 6 < 1 olduğunda, talep 
miktarı artışıyla formüle  edilen bekleyişler, giderek talebin beklenen 
büyüme oranının azalmasına yol açmaktadır. Bu durum intibaklı bek-
leyiş modelinde ancak bekleyiş katsayısının, /5'nın, negatif  olması ha-
linde söz konusu olabilir. Ancak bu katsayının pozitif  'olduğu varsa-
yımı bunu olanaksız kılmaktadır, (bkz. s. 255n.). 

Farklı bekleyiş hipotezlerine dayanan bu iki yaklaşımı bir örnekle 
gösterelim, t—1 dönemi sonunda gerçekleşen output (ve talep) düze-
yinin Yt  l = 40; s=0.20 ve olduğunu varsayalım.1 Gerekli 
büyüme oranı gw = 0.20, çoğaltan katsayısı ise 1 / s = 5 olacaktır. 
Eğer t döneminde beklenen talep Y  * = 50 ise bu, It  = 50-40=10 
birim yatırım uyaracak, bu yatırım da çoğaltan yoluyla Y ,=50 birim 
talep yaratcaktır. Bu durumda arz-talep dengesi sağlanmakta ve 
hem output hem de talep, gerekli büyüme oranına eşit bir oranda bü-
yümektedir; gt*—gt=Sw  — 0.20. Ancak eğer t dönemi başında bekle-
nen talep Y (* = 5 5 ise bu, I t—15 birimlik bir yatırım uyaracak, çoğal-
tan yoluyla yaratılan talep Y t = 7 5 olacaktır. Dönem sonunda ortaya 
çıkan talep fazlası  2? t=75—55=20'dir. Beklenen büyüme oranı (gt*  * 
= 0.272), denge büyüme oranını; talebin büyüme oranı (g t = 0.466) 
ise hem beklenen (outputun), hem de gerekli büyüme oranını aşacak-
tır. 

t + 1 döneminde büyüme oranlarının ve arz-talep dengesinin ne 
olacağı kapitalistlerin bekleyişlerine bağlıdır. Yukarıdaki iki model 
bu açıdan farklı  sonuç verecektir. Önce kapaitalistlerin (11.20)'deki 
şekilde davrandıklarını varsayalım, t + 1 döneminde beklenen büyüme 
oranı g * I + 1 = g t = 0 . 4 6 6 olacak, bu ise Y * I + 1 = 140 birimlik talep ile 
Y * I + 1 — Y t = 6 5 birimlik talep artışı bekleyişi anlamına gelecektir. 

1 Bu rakamlardan v = 1 gerçekçi olmayıp sadece hesaplama kolaylığı sağladığı için 
bu varsayım yapılmıştır. Ancak modelin kararlılığı açısından ulaşılacak sonuçlar n'nin daha 
anlamlı, örneğin 2-3 gibi, değerleri için de aynıdır. 



h a r r o d d i n a m i ğ i 261 

t döneminde gerçekleşen talep düzeyi Y t = 7 5 ve gerçekleşen talep ar-
tışı Yt—  Y,_ j=35 iken, t + 1 dönemindeki bu kadar yüksek bekleyiş-
ler pek anlamlı görünmemektedir. Bunun bir nedeni (11.20)'deki 
durgun bekleyiş varsayımı, yani bekleyiş katsayısının /3=1 değerini 
almış olmasıdır. Ancak bekleyişler talebin büyüme oranı ile ifade  edil-
diği zaman, kararsız dengenin ortaya çıkması için g* t + l > g* t olması 
gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için, t + 1 döneminde bekle-
nen talep Y * t + 1 > 8 2 5 / 3 = 103 olmalıdır. Eğer bekleyiş katsayısının 
değeri Y*t  = 105 olmasını sağbyorsa bu, J t + 1 = 30 birim yatırım ve 
bu yatırım da Y t + 1 = 1 5 0 birim talep uyaracaktır. Böylece talebin büyü-
me oranı artarak ( g t + , = 0.50) gerekli büyüme oranından uzaklaşacaktır. 

Buna karşılık bekleyişlerin (11.21)'deki biçimde oluştuğu varsa-
yılırsa, t + 1 döneminde ortaya çıkan durum b katsayısının değerine 
bağlı olacaktır, b nin üç farklı  değeri için büyüme oranlarının alacağı 
değerler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

8w Sı St+ı Y, y * 
(+1 

b = 0 .75 0 .20 0 .27 0 .25 0.46 0 .40 75 100 
b = 1.00 0 .20 0 .27 0.27 0 .46 0 .46 75 103 
b - 1.50 0 .20 0 .27 0 .33 0 .46 0 .60 75 112.5 

5 = 1 olduğu zaman talebin ve outputun büyüme oranları değişme-
mekte; talep sürekli olarak outputtan daha yüksek bir oranda art-
maktadır. 6=0.75 iken hem talebin hem de outputun büyüme oran-
ları azalmakta ve denge oranına yaklaşmaktadır. 1.5 iken ise 
dengesizlik t + l döneminde artmaktadır. 

Bu iki bekleyiş hipotezinden hangisinin doğru olacağı ve /veya 
bekleyiş katsayılarının ne değer alacağı ampirik bir sorundur. An-
cak, (11.20)'deki hipotez veya bunun daha genel bir şekli olan inti-
bakU büyüme oranı bekleyişleri hipotezi, bekleyiş katsayısı /S'nın 
pozitif  olduğunu varsaydığı sürece, modelde mutlak bir kararsızbk 
ortaya çıkmakta; buna karşılık (11.21), kararlılık sorununu bekleyiş 
katsayısına bağlanmaktadır. Bu nedenle, kararlı denge, ilk modelde 
teorik bir olanak olarak ortaya çıkmadığı halde ikincisinde bu olanak 
mevcuttur. Bu açıdan (11.21) daha az sınırlayıcı ve daha genel bir hi-
potez niteliğindedir. 

11.2. UZUN  DÖNEM  İSTİHDAM  SORUNU 

Mal piyasasında arz-talep dengesini sağlayan bir büyüme ora-
nının varlığı ve dengenin kararlılığı sorunlarına ilâveten işgücü piya-
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sası ile ilgili önemli bir sorun daha ortaya çıkmaktadır: mal piyasa-
sındaki dengenin işgücü piyasasındaki denge ile bağdaşıp bağdaş-
mayacağı sorunu. Bu, Keynes'in kısa dönem düşük istihdam dengesinin 
uzun döneme yansıma biçimidir. Kısa dönem analizinde talep, outputu 
sınırlamakta ve mal piyasasında ortaya çıkan denge, işgücü piyasasın-
da tam istihdamı sağlayamamaktadır. Uzun dönem analizinde ise 
bu sorun, işgücü talebinin işgücü arzına eşit bir oranda büyüyüp bü-
yümeyeceği sorununa dönüşmektedir. Ekonomi, mal piyasasyıda 
dengeli bir büyüme sağladığı zaman, hem output hem de talep aynı 
oranda, gerekli büyüme oranında büyümektedir. Outputun üretimin-
deki iki temel inputdan biri olan üretim araçları veya bunlarm bütün-
cül bir değer ifadesi  olan sermaye stoku da gerekli büyüme oranmda 
büyümektedir. Büyüme süreci içinde sermaye-hasıla katsayısı değişme-
diği zaman, toplam sermaye stokunun  değerinin toplam outputa  oranı 
v olacağından, sermaye stokunun büyüme oranı gk  ile gösterilirse, mal 
piyasasında dengeli büyüme sağlandığı zaman: 

gk  = I/K  = sY/K  = s İv  (11.29) 

olmaktadır. 

Ancak, üretimde kullanılan diğer input, işgücü, üretim araçları 
gibi büyüme oranı içsel değişkenlere bağlı bir input değildir. Diğer 
bir deyimle, işgücünün hangi oranda büyüyeceği, modelin değişken-
lerinden bağımsız olarak, uzun dönemde dışsal etkenler tarafından 
belirlenmektedir. Bu durumda, ortaya önemli bir sorun çıkmaktadır; 
mal piyasasındaki dengenin gerektirdiği büyüme oranı ile dışsal olarak 
belirlenmiş olan işgücü arzının büyüme oranının farklı  olması. Eğer 
üretim teknolojisindeki değişmeler birim outputun üretilmesi için 
gerekli işgücü miktarını, işgücü-output katsayısını etkilemiyorsa; 
output, mal talebi ve sermaye stoku ile birlikte işgücü talebi  de gerekli 
oranda büyüyecektir. Harrod, büyüme süreci içinde teknolojik ge-
lişmenin ortaya çıkacağını, bu gelişmenin ise nötr olacağını varsay-
maktadır. Harrod anlamında nötr teknolojik gelişme, sermaye-hasıla 
katsayısı sabit kahrken işgücü verimliliğinin artmasıdır. Büyüme sü-
reci içinde yatırımlar, bir birim outputun üretimi için gerekli olan 
sermayenin değerini değiştirmediği halde, birim outputun üretimi 
için gerekli işgücü miktarını azaltmakta, yani bir işçinin ürettiği output 
miktarını arttırmaktadır. Bu artış sadece yeni üretim araçları (yatırım-
lar) üzerinde çahşan işgücünün veriminde değil, mevcut bütün üretim 
araçları (sermaye stoku) üzerinde çahşan işgücünün veriminde de gö-
rülmektedir. t—O döneminde bir birim output v kadar sermaye ve 
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1 ly„ kadar işgücü kullanılarak üretiliyorsa, teknolojik gelişme t= 1 
döneminde işgücü-hasıla katsayısının, 1 /y„'ın azalarak 1 /yı'e düşme-
sine ve bir işçinin ürettiği output miktarının da y0 'dan Vı'e çıkmasına 
yol açmaktadır. Teknolojik gelişme oranını, işgücü-hasda katsayısı-
nın azalış oranı olarak tanımlarsak: 

gfl  - [ ( i / * ) - ( ! / * ) ] / ( i / n ) = ( n - yo)ly0 (n-30) 
olmaktadır. Modelde bu oranının büyüme süreci içinde değişmeyeceği, 
adam başına üretilen outputun büyüme oranının sabit kalacağı var-
sayılmaktadır. Diğer yandan t = 0 ve t = l dönemlerinde üretilen output 
Y0  ve Yi ise, bu dönemlerdeki işgücü talepleri L0=Y0jy0  ve L ı = Y ı / j ı 
olacaktır. Output gerekli büyüme oranında büyüdüğü zaman, işgücü 
talebinin artış oranı: 

ga = y 0 - yı ( i • (11.3i) 
olmaktadır. Eğer yı = yQ ise, yani işgücü verimliliği değişmiyorsa, 
Sd — 8w olacak, işgücü talebi de gerekli oranda büyüyecektir. Ancak 
(11.30) nedeniyle: 

g d = g w - g a (11-32) 
olmaktadır.1 

Mal piyasasında arz-talep dengesini sağlayan gerekli büyüme oranı 
egemen iken, işgücü piyasasında uzun dönemde sürekli olarak arz-
talep dengesinin veya tam istihdamın sağlanabilmesi için iki koşulun 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir kere, başlangıç sermaye stoku, K0, 
bütün işgücünün istihdamına elverişli olmalıdır. Keynes'de, kısa dö-
nemde bu koşul gerçekleşmekte, sermaye stoku bütün işgücünün 
istihdamını sağlayacak bir düzeyde olup işsizlik, üretim araçlarının 
değil talebin yetersizliğinden doğmaktadır. Aynı koşulun burada da 
gerçekleştiğini varsaysak bile, yine de uzun dönemde, işgücü piyasa-
sında sürekli olarak arz-talep dengesinin sağlanması için, işgücünün 
büyüme oranı, n, işgücü talebinin büyüme oranına eşit olmalıdır: 

gw - ga = n (11.33) 
Eğer bu eşitlik gerçekleşirse, toplam gelir gw oranında; işgücü arzı-
nın büyüme oranı n olduğundan, adam başına düşen output ise gw—n 
= g a oranında büyüyecektir. 

Haırod'da teknolojik gelişme sermayeye göre nötr olduğu halde 
işgücü-tasarrufludur.  Output gw oranında artarken işgücü talebinin 

1 Bu eşitlik türetilirken gagw  oldukça küçük olduğu için ihmal edilmiştir. Ü9sel büyüme 
halinde (11.32) tam olarak gerçekleşmektedir (bkz. s. 264 n). 
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gw—ga  oranında artmakta olması, büyüme süreci içinde işgücünden 
tasarruf  edildiğini göstermektedir. Nitekim işgücü arzı gw oranında 
büyüdüğü zaman, işgücü arzı işgücü talebini ga oranında aşacak, yani 
bu oranda artan bir işsizlik ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde işgücü 
arzı re oranında artarken g w = 0 ise, işgücü talebinin büyüme oranı 
negatif  olacak, ga oranında işgücü açığa çıkacağından işsizlik artış 
oranı ga-\-n olacaktır. Teknolojik gelişmenin işgücü piyasası dengesi 
üzerindeki etkisi, işgücü arzının büyüme oranının etkisi ile aynı oldu-
ğundan Harrod: 

gn = ga + n (11.34) 
yani işgücü arzının büyüme oranı ile teknolojik gelişme oranının top-
lamını, doğal  büyüme oranı olarak tanımlamakta ve bu durumda hem 
işgücü hem de mal piyasasında dengenin sağlanması için:" 

gvv = gn (11.35) 
eşitliğinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi halinde 
ekonomi uzun dönemde Harrod altın çağına yerleşmiş olacaktır: top-
lam output, sermaye stoku ve talep gw oranında; adam başına düşen 
gelir ve sermaye stoku ise ga oranında artacak, hem mal hem de işgücü 
piyasasında sürekli bir denge sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla bu çağın 
koşulları: 

gk = gt  = g* = gw 

gk = gn = gw . (11.36) 
gk — n = gw — n = ga 

olmakta, bunlardan ilki mal piyasasının, ikincisi de işgücü piyasasının 
dinamik dengeye geldiğini; üçüncüsü ise adam başına sermaye ve 
outputun büyüme oranını göstermektedir.1 

Ancak, (11.35)'deki eşitliğin gerçekleşmesi için hiç bir neden 
yoktur. Eşitliğin iki tarafındaki  parametreler, sol taraftaki  s ve t' 

1 Eğer değişkenler üssel olarak büyüyorlarsa (11.30): 

y = v m t = Sa) (') 
şeklinde yazdabilir. yQ, başlangıç döneminin işgücü verimliliği olup m (  = ga) oranında sürekli 
olarak artmaktadır, y = Y / L olduğundan (i)'den: 

L = (Y  ly0)e~mt  (ii) 
Bu eşitlik Y  kadar ontputu üretmek için gereken işgücü miktarım, yani işgücü talebini vermek-
tedir. işgücünün büyüme oranı n iken işgücü arzı Ls = L0ent olduğundan, bu piyasada denge L 
= L„ veya: 

Y = yoe<m+n)t v e (dYjdt)  (' / Y) = m + n = g o + n (iii) 
olmasım, yani outputun ga + n oranında büyümesini gerektirir. Hem mal hem de işgücü piya-
sasında denge sağlanması için {dYjdt)  C / Y ) = g,„ = ga + n olmalıdır. 
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ile sağ taraftaki  ga ve n tamamen birbirinden bağımsız olup bunlar, 
farklı  etkenler tarafından  belirlenmektedir. Kısaca, mal piyasasının 
dengede büyümesini sağlayan oran, gw, işgücü piyasasının dengede 
büyümesini sağlayan oran, gn, ile fonksiyonel  bir ilişki içinde değildir. 
Bu iki oran birbirine ancak bir rastlantı sonucunda eşitlenebileceğin-
den, Harrod, büyüme dengesiyle ilgili üçüncü soruya olumsuz cevap 
vermektedir; hem mal, hem de işgücü piyasasının dengede olduğu bir 
büyüme sürecinin ortaya çıkma olasılığı hemen hemen hiç yoktur. 
Harrod'da teknolojik gelişme ve işgücünün büyüme oranlarının dışsal 
niteliği mutlak olduğu için, bu olgunun nedeni, mal piyasasının, iş-
gücü piyasasının gerektirdiği büyümeye intibak edememesidir. Bu, 
mal piyasasında dengeyi sağlayan tek bir oran olmasının doğal bir 
sonucudur. 

Bu eşitliğin sağlanmaması halinde ortaya çıkacak durum, eşitsiz-
liğin hangi yönde olduğuna bağlı olarak değişecektir. Eğer: 

gw < gn (11-37) 
ise, mal piyasasının dengede büyümesi olasılığı vardır. İşgücü arzı 
gerekli büyüme oranından daha yüksek bir oranda büyüdüğü için, mal 
piyasasında arz-talep dengesi sağlandığı halde, uzun dönemde sürekli 
olarak artan bir işsizlik ortaya çıkacaktır. Burada, Keynes'in kısa 
dönemde ulaştığı sonuç uzun dönemde söz konusu olmaktadır. Mal pi-
yasasında denge sağlanabildiği için Harrod altın çağının koşul-
larından sadece biri gerçekleşebilmekte, bir deyimle piçleşmiş altın 
çağı ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber bu tip büyüme ancak, iş-
gücü piyasasındaki dengesizliğin mal piyasasını etkilememesi halinde 
söz konusu olabilir. 

Ancak eğer: 

gw > gn (H-38) 
ise, outputun uzun süre gw oranında büyümesi olanağı ortadan kalk-
maktadır. Outputun bu oranda büyümesi halinde işgücü talebinin 
artış oranı doğal büyüme oranını aşacaktır.. Ancak, eğer başlangıçta 
yedek işgücü veya işsiz bir kitle varsa, output bir süre gerekli oranda 
büyüyerek mal piyasasında denge sağlanabilir. Yedek işgücü tükendik-
ten sonra, teknolojik koşullar veri iken, doğal büyüme oranı outputun 
büyüme oranına bir üst sınır getirmektedir. Böylece, mal piyasasın-
da arz-talep dengesinin sağlanması olasılığı da ortadan kalkmaktadır. 
Outputun gerçekleşebilecek büyüme oranı en fazla  gn olacağından, 
kapitalistler arz-talep dengesinin gerektirdiği oranda yatırım yapsa-



kullanılmayan kapasite ortaya çıkacak, talebin büyüme oranı-outputun 
büyüme oranını aşacaktır. Eğer bekleyişler modelde mutlak bir karar-
sızlık yaratıyorsa, denge büyüme oranının tek  olması ile kararsız ol-
ması sorunları üst üste binecektir. Bu durum Şekil 11.2.'de incelen-
mektedir. 

Eğer kapitalistlerin bekledikleri büyüme oranı gw ise, bunun ge-
rektirdiği kadar yatırım yapacaklar ve talep gt=gw  oranında büyü-
yecektir. Ancak işgücü arzının yetersizliği dolayısıyla bu yatırımların 
ortaya çıkardığı ilâve kapasitenin tamamı kullanılamayacak, outpu-
tun büyüme oranı g„'yi aşamayacaktır. Böylece, işgücü arzının yeter-
sizliği dolayısıyla talep arzı aşmış olmaktadır: g, > gn. Kapitalist-
lerin buna bağlı davranışları, sistemde ortaya çıkacak süreci belir-
leyecektir. Burada akla yakın bir varsayım, talep fazlasına  rağmen 
kapitalistlerin yatırımlarını artırmayacakları, hatta işgücü piyasasın-
daki durumu göz önüne alarak yatırımlarını kısacakları varsayımıdır. 
Ancak bu da mal piyasasında arz-talep dengesini sağlamaya yeterli 
değildir. Eğer kapitalistler daha düşük yatırım yaparak bekledikleri 
talebi E noktasına düşürürlerse, gerçekleşen talep ve arzın büyüme 
oranları B noktasında dengeye gelecektir: gt = gn. Ancak burada da 
düşük kapasite kullanımı ortaya çıkmaktadır; kapitalistler E nokta-
sındaki talebin gerektirdiği kadar yatırım yapmışlar, fakat  outputta 



h a r r o d d i n a m i ğ i 267 

sağladıkları büyüme sadece B kadar olmuştur. EB, ortaya çıkan kapasite 
fazlasının  bir ölçüsüdür. Buna tepki olarak kapitalistler yatırımlarını 
daha da kısarlarsa talep arzın altmda kalacaktır. F noktasında kapita-
listler arzuladıkları kadar üretmekte, yani outputun büyüme oranı 
(gn) ile talebin beklenen büyüme oranı eşitlenmekte, ancak gerçekleşen 
talep daha düşük bir oranda büyümektedir: g„>gt•  Bu, Şekil 11.1'deki 
depresyonist süreci ortaya çıkaracaktır. Kısaca, gerekli büyüme oranı 
doğal büyüme oranından büyük olduğu zaman tam istihdam, tam 
kapasite kullanımı, arz-talep dengesi aynı anda sağlanamamaktadır. 

Denge büyüme oranı, gw, kararlı olsun olmasın, bu oranın sabit bir 
oran olması ve mal piyasasının ancak bu oranda dengeli büyümeyi 
sağlaması olgusunun önemi açıktır. Harrod sonrası literatürde dengenin 
mutlak olarak kararsızlığı konusunda görüş birliği sağlanamamış ve 
kararsızlık sorunu ikinci plana atılmış olduğu halde, geliştirilen büyüme 
modelleri esas itibariyle, gerekli ve doğal büyüme oranları arasındaki bu 
farkı  vurgulamış, gerekli ve doğal büyüme oranları arasında intibakı 
sağlayan yeni mekanizmalar getirme çabasına girişmiştir. Bugünkü 
iki temel büyüme modeli, neoklasik modelle neo-Keynesçi model, 
bu intibakı, gerekli  büyüme oranındaki  değişmelerde aramıştır. Bu 
modeller ileriki bölümlerde ayrıntılı ile incelenecek, burada, eşitsiz-
liğin sağ tarafındaki  parametrelerin, işgücünün büyüme oranı ile tek-
nolojik gelişme oranının bu intibakı sağlayıp sağlayamayacağı hususu 
kısaca ele alınacaktır. 

Haırod tarafından  öngörülmemekte beraber, işgücü arzının bü-
yüme oranının işgücü talebinin büyüme oranına intibakını sağlayacak 
bir mekanizma, Malthusçü bir nüfus-ücret  mekanizmasmca sağlanabilir. 
Bu teorinin temel hipotezi; nüfus  artış oranının, asgari geçimlik ücret 
ile piyasa ücretinin farkının  bir fonksiyonu  olduğudur. Gerekli büyüme 
oranı doğal büyüme oranını aştığı zaman, işgücü talebi işgücü arzından 
daha yüksek bir oranda büyüyecektir. Bu, reel ücretlerin artmasına yol 
açacak ve uzun dönemde, nüfusun  büyüme oranı artarak işgücü arzı 
ile talebi arasındaki boşluğu dolduracaktır. Tersine, gerekli büyüme 
oranı doğal büyüme oranının altında kaldığı zaman, ortaya çıkan 
işsizlik, işçiler arasındaki rekabet nedeniyle reel ücretleri düşürecek, 
bu da uzun dönemde nüfusun  büyüme oranını azaltarak işgücü arz 
ve talebi arasındaki dengeyi sağlayacaktır. Burada işgücü arzının 
büyüme oranı içsel bir değişken haline gelmekte ve işgücü talebinin 
büyüme oranı tarafından  belirlenmektedir. İşgücü talebinin büyüme 
oranı da gerekli büyüme oranı, sermay t-hasıla katsayısı ve tasarruf 
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oram tarafından  belirlendiğine göre, üretim teknolojisi, yani sermaye-
hasıla katsayısı veri iken, tasarruf  ve birikim oranı yükseldikçe nüfusun 
ve işgücü arzının büyüme oranı da artmaktadır. 

Aynı şekilde, gerekli büyüme oranının doğal büyüme oranını 
sürekli olarak aşması halinde, ortaya çıkan işgücü talep fazlasının  ve 
artan ücretlerin, uzun dönemde işgücü-tasarruflu  teknolojik gelişmeyi 
uyaracağı ve ga 'yı arttırarak işgücü talebi ile arzı arasındaki dengeyi 
sağlayacağı düşünülebilir. Burada yine, işgücü piyasasındaki denge-
sizlik ücret artışına, bu da teknolojik gelişme oranına etki ederek 
doğal büyüme oranının gerekli büyüme oranına intibakını sağlamak-
tadır. 

Tarihsel gözlemler bu iki yolun bugün için gerçekçi olduğunu gös-
termemektedir. işgücü arzıuın intibakı bugün, olsa olsa, endüstrileş-
me sürecini tamamlayamamış ekonomilerde söz konusu olabilir. An-
cak burada da işgücü arzının intibakı, nüfusun  artışı oranındaki değiş-
melerle değil, bu tip ekonomilerin göreli olarak daha 'geri' olan 
tarımsal kesimiyle 'dinamik' endüstri kesimi arasındaki jıüfus  trans-
feri  ile sağlanabilir: endüstri kesiminin büyüme oranı, nüfusun  tarım-
dan endüstriye hangi hızla transfer  edileceğini belirler ve tarım kesi-
mindeki artık nüfusun  oraıiı, endüstri kesiminin gelişme hızını sınır-
lar.1 Diğer yandan işgücü-tasarruflu  teknolojik gelişmenin, endüstri 
devrimi sırasında ortaya çıkan işgücü kıtlığına bir tepki olarak hızlan-
dığı konusunda bazı gözlemler varsa da, ne tarihsel ne de teorik olarak, 
teknolojik gelişme hazmın içsel bir değişken olarak gereken hız ve yön-
de değişip gerekli ve doğal büyüme oranları arasındaki boşluğu dol-
durabileceği söylenemez. 

İnceleme yönteminin ve teorik içeriğinin yeniliğine rağmen Har-
rod modeli, bir büyüme modelinin içermesi gereken bütün değişken ve 
ilişkileri içermemektedir. Bunların başında bölüşüm sorunu gelmektedir. 
Bölüşüm ile büyüme süreci arasındaki ilişkiler çeşitli biçimlerde ortaya 
çıkmaktadır. Bir kere, sınıfsal  tasarruf  fonksiyonu  çerçevesinde tasar-
ruflar  ve dolayısıyla büyüme oranı, gelir dağılımına bağlı olacaktır: 
gelirin sınıflar  arasındaki dağılımındaki bir değişme sınıfsal  tasarruf 
fonksiyonları  uyarınca toplam tasarrufları  ve ekonomideki ortalama 
tasarruf  oranını değiştirerek büyüme oranını etkileyecektir, ikincisi, 

1 Yakın geçmişte bazı batı Avrupa ülkelerinin de endüstrileşmemiş kapiialist ülkelerden 
bu tip bir işgücü transferine  giriştikleri gözlenmektedir. Bunun mekanizması da az çok aynıdır: 
bu transfer  veya işçi göçü, bu ülkelerde işgücü piyasasında talep fazlasının  ortaya çıkmasını 
ve gelir dağılımının değişmesini bir dereceye kadar engellemiş ve birikim lıız^nın yavaşlama-
masını sağlamıştır. 
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kapitalistlerin teknik seçiminin büyük ölçüde kâr oranı bekleyişlerine 
dayandığı düşünülürse, gelir dağılımındaki değişmeler kâr oranı ve 
teknik seçimi yoluyla sermaye-hasıla katsayısını ve dolayısıyla büyüme 
oranını etkileyebilir. Modelde kâr oranının belirlenmemiş olması, bu 
etkilerin modelin dışında tutulması anlamına gelmekte ve bu da ta-
sarruf  oranı ile sermaye-hasıla katsayısını tamamen dışsal değişken 
haline getirerek bıçak sırtı sorununu, yani gerekli büyüme oranının 
tek ve sabit b>r oran olması ve doğal büyüme oranından farklılaşması 
sorununu ortaya çıkartmaktadır.1 

Harrod modelinde denge büyüme oranının tekliğine, tasarruf 
oranı ile sermaye-hasıla katsayısının değişmezliği yol açarken, dengenin 
kararsızlığının nedeni de yatırım fonksiyonudur.  Harrod'un yatırım 
fonksiyonu  en azından iki neden dolayısıyla yetersizdir. Bir kere; 
burada da, bölüşümle ilgili bir husus, yatırımın kârlılığı bir kenara 
bırakılmakta, talep yeterli olduğu takdirde yatırımların belli bir kâr-
lılık düzeyini sağlayacağı varsayılmaktadır. Bu düzeyin ne olduğu 
modelde belirlenmemiştir. Keynes'in yatırım fonksiyonunda  görül-
düğü gibi yatırımların kârlılık düzeyi sadece talebe değil, ücret ve fi-
yat bekleyişlerine de bağlıdır. Bunların yatırım üzerindeki etkisi ise 
•bölüşüm sorununun modele sokulmasını gerektirir. Diğer yandan, bö-
lüşüm sorunu bir kenara atılsa bile, hızlandıran tipindeki bir yatırım 
fonksiyonunun  uzun dönem büyüme sürecinin incelenmesinde ne ka-
dar geçerli olduğu da şüphelidir. Keynes'de olduğu gibi yalırımlar bu-
rada da uzun dönemli bekleyişlere bağlıdır. Ancak aradaki temel fark, 
bu bekleyişlerin etkisinin ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağmdadır. 
Keynes'de, talepte kısa dönemde meydana gelen değişmeler süreklilik 
kazanmadığı ve iyice kesinleşmediği zaman, uzun dönemli bekleyişler 
etkilenmediği halde, Harrod'un yatırım fonksiyonunda,  talepteki en 
ufak  bir değişme hızlandıran yoluyla yatırımları etkilemekte ve ekono-
miyi kronik bir dengesizliğe götürmeye yetmektedir. Konjonktür 
hareketlerini incelemede oldukça yararlı olabilecek bu tipteki bir fonk-
siyonun uzun dönem büyüme sürecinin iııcelenmesindeki yetersizliği 
açıkça ortadadır. 

Bütün bunlara rağmen Harrod'un dinamik yöntemi ile teorisinin 
temel unsurlarının önemini vurgulamak gerekir. Yönteminin dinamik-

1 Bununla beraber şunu da ilâve etmek gerekir ki Harrod, daha sonra kâr oram ile teknik 
seçimi arasındaki ilişkiye değinmiş, ancak bunun, sermaye-hasıla katsayısını dengenin gerek-
tirdiği biçimde değiştiremeyeceğini ileri sürmüştür. Bunun tamamen aksini savunan neoklasik 
model daha sonra incelenecektir. 
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liği yanında yaklaşımı niteleyen iki temel unsurun ikisi de Keynesçi-
dir; yatırımların tasarruflardan  bağımsız olması ve bekleyişlerin rolü. 
Bunlardan ilki, kapitalist bir ekonomide, üretim ve tüketim karar-
larının farklı  kişilerce ve farklı  değişkenlere bağlı olarak alındığını, ikin-
cisi ise, piyasa mekanizmasının tam ve kesin bilgi sağlayamaması ve 
lıattâ yanlış sinyaller vermesi olasılığının oldukça fazla  olduğu gerçeğini 
ortaya koymakta ve model, özünde, piyasa mekanizmasına atfedilen 
etkinliği tartışma konusu yapmaktadır. 



OKUMA LİSTESİ 

1. Alexander (1949) 
2. (1950)*: Modelin kararlılık 

sorunu. 
3. Ailen (1967)*, Chs. 10-11: Modelin 

matematiksel formülasyonu. 
4. Baumol (1949) 
5. Caff  (1961) 
6. Dobb (1973), pp. 226-234 
7. Eisner (1958)*: Keynes sonrası bü-

yüme modelleri. 
8. Hahn and Matthews (1964)*, AEA 

pp. 3 -9; 23-31. 
9. Harrod (1939)** 

10. (1948)*, Lectures 1-3. 
11. (1952)**: Kararsızlık sorunu. 
12. (1960)* 
13. (1963) 
14. (1964) 
15. (1970)**: Modelin en son 

değerlendirmesi. 
16. Hicks (1965)*, Ch. X I 
17. Jorgensen (1960)**: Kararsızlık so-

runu. 

18. (1961)*: Düal ekonomilerde 
işgücü transferi  ve işgücü arzı 
fonksiyonu. 

19. Kahn (1959)* 
20. Kaldor (1954)*: Doğal büyüme oranı 

ile teknolojik gelişmenin intibakı. 
21. Kregel (1971)*, Ch. 8: Yaklaşımın 

değerlendirmesi. 
22. (1972), pp. 36-45. 
23. Niehans (1963)* içsel işgücü bü-

yüme oranı. 
24. Robinson (1949) 
25. (1965b)**: Bıçak-sırtının 

Keynesçi yorumu. 
26. (1970a) 
27. Rose (1959) 
28. Sen (1970)**, Introduction: Mo-

delin temel sorunları ve önerilen 
çözümlerin kısa bir özeti. 

29. Shackle (1967)**, Ch. 16: Modeldeki 
içsel çelişkiler ve tutarsızlıklar. 

30. Smithies (1957) 





KISIM IV 

Ç A Ğ D A Ş K L A S İ K Y A K L A Ş I M 





12. SRAFFA: MALLARIN  MALLAR  ÎLE  ÜRETİMİ 

12.1. İKTİSAT  TEORİSİNİN  ELEŞTİRİSİNE  <PRELUDE' 

1960'lar iktisat teorisinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu dönemi 
niteleyen iki önemli gelişmeden biri, yerleşik iktisat teorisinin, neok-
lasik teorinin kritik bir şekilde gözden geçirilmesi ve bu teorinin içsel 
mantığının tutarkkk, varsayımlarıyla yönteminin de sıkı bir ge-
çerlik testine tabi tutulmasıdır. Diğer gelişme ise bu ilkine bağlı 
olup bir ölçüde, neoklasik teorinin bu testten başarıyla geçememesi 
sonucunda önem kazanmıştır: klasik iktisat teorisinin, Ricardo ve 
Marx'ın Ekonomi  Politik'inin  yeniden canlanarak yerleşik teoriye bir 
alternatif  olarak ortaya çıkmasıdır. Sraffa'nın  1960'da yayınladığı ve 
30-40 yıllık bir oluşma dönemi olduğunu söylediği, Malların  Mallar 
ile Üretimi  adlı yapıtı, her iki gelişme açısından da bu dönemin başlan-
gıcını oluşturur. 

Sraffa,  fiyat,  sermaye ve bölüşüm teorisinin sorunlarma klasik 
bir bakış açısından yaklaşmaktadır. Hareket noktası, malların mal-
lar ile ve işgücü tarafından  üretildiği bir üretim sisteminin nesnel ko-
şullarıdır. Üretim olgusu, neoklasik iktisattaki, faktörlerden  nihaî 
outputa doğru giden tek yönlü bir akım görünümünden çıkmakta, mal-
lar hem input hem de output niteliğini taşıdığı için, faktöı-mal  ayırımı 
ortadan kalkmaktadır. Malların biribirlerinin üretiminde kullanılması, 
değişimi, teknolojik, nesnel bir zorunluluk haline getirmektedir. Ancak 
malların değişim oranları sadece üretimin nesnel koşullarına bağb 
olarak belirlenememektedir. Burada, bu koşullardan bağımsız olarak, 
başka etkenlerle belirlenen sınıfsal  bölüşüm işin içine girmektedir. 
Değişim oranları; üretim teknolojisinden bağımsız etkilerle belirlenen 
sınıfsal  bölüşüm ve üretim teknolojisinin nesnel koşullarının kesişmesi 
sonucunda ortaya çıkmakta; bölüşüm, bağımsız ve belirleyici bir ni-
teliğe sahip olmaktadır. Neoklasik iktisadın temel unsuru olan talep, 
ne bölüşümün ne de malların değişim oranlarının belirlenmesinde et-
kilidir. Talebin rolü belirtilmemekle beraber yaklaşımın mantığı, buna, 
üretim kesimlerinin üretim yoğunluklarmı belirlemekten öteye bir rol 
tanımamaktadır. Sraffa  ise, yine Ekonomi Politik'te olduğu gibi, bir 
üretim sisteminin, üretim yoğunluğundan  ve ölçekten  bağımsız özel-
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Melerini  incelemektedir: bu özellikler ise fiyat-bölüşüm  veya dalıa genel 
bir ifade  ile, değer  ilişkileridir. Sraffa,  bu ilişkilere bağh olarak, Eko-
nomi Politiksin  iki temel sorununa da açıklık getirmektedir: trans-
formasyon  problemi ve değişmeyen değer ölçüsü sorunu. Bunlardan 
ikincisi, Ricardo'nun bir ömür boyunca çözmeye çalıştığı sorun, Sraffa' 
da doğru ve kesin bir çözüm bulmaktadır. Diğer yandan Sraffa, 
malların içerdiği toplam işgücü miktarı ile fiyatlar  arasındaki ilişkiyi 
genel bir biçimde formüle  ederek Marx'm transformasyon  probleminin 
çözümüyle ilgili koşulları saptamaktadır.1 

Bununla beraber, Ricardo ve Marx'ııı aksine Sraffa'da  bir bölüşüm 
teorisi bulmak olanağı yoktur. Yaklaşımda ücret-kâr ilişkisi ön plana 
çıkmakla beraber, bu ilişkinin bir yönü açık kalmıştır. Bölüşüm, sı-
nıfsal  gelir paylarının belirlenmesi olarak ifade  edilmekte, ancak Sraffa, 
bunun belirlenmesi sorununu ele almamakta, sadece farklı  bölüşüm 
düzeylerinde, fiyat-kâr  ve kâr-ücret ilişkilerini incelemektedir. Dola-
yısıyla yaklaşım, bölüşümü üretim teknolojisinin nesnel koşullarından 
bağımsız etkenlerle belirleyen herhangi bir bölüşüm teorisi ile bütün-
leştirilebilir. 

İşte bu noktada Sraffa'nın,  neoklasik teorinin eleştirisine katkısı 
ortaya çıkmaktadır; malların mallar ile ve işgücü tarafından  üretil-
diği, üretim kesimleri arasında teknolojik bağımlılığın ortaya çıktığı, 
çok-mallı bir üretim sisteminde bölüşüm, üretimin teknik özellikleri 
ile açıklanamaz. Bu önerme açıkça neoklasik marjinal verimlilik bö-
lüşüm teorisini hedef  almaktadır. Nitekim kitabın alt başlığı, İktisat 
Teorisinin  Eleştirisine  'Prelude\  Sraffa'nın  bir amacının da yerleşik 
teorinin eleştirisini sağlayacak bir sistem geliştirmek olduğunu ortaya 
koymaktadır. Sraffa  bu eleştiriye açıkça girişmemekte, önsözde be-
lirttiği gibi bunu, çağdaş analiz yöntemlerine hakim genç meslekdaş-
larma bırakmaktadır. 1960'ların ortalarında başlayan sermaye ve büyü-
me teorileri konusundaki Cambridge  Tartışmaları  bu misyonun önemli 
ölçüde yerine getirildiğini göstermektedir. 

Ancak, Sraffa  sisteminin yerleşik teorinin eleştirilmesinde başarı ile 
kullanılmasına karşılık bu sistem, alternatif  bir bölüşüm-büyüme te-
orisinin temelini oluşturamamıştır. Bunun bir nedeni, neo-Keynesçilerin 
bu sistemi daha çok neoklasik teorinin eleştirilmesinde bir araç olarak 
kullanmalarıdır. Ancak, neo-Keynesçi eğilimleri olmayan iktisat-
çıların karşısında da çok önemli bir sorun vardır; Sraffa  sisteminin boş-

1 Bununla beraber, literatürde sık sık görülen iddianın aksine, Sraffa'nın  transformasyon 
problemini çözdüğü söylenemez. Bu konu ileride ele aUnacaktır. 
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luğunu dolduracak bir bölüşüm teorisinin gerekliliği ve bunun da kap-
samlı, karmaşık ve hatta iktisat teorisinin en çetin sorunu olması. 

Soıı olarak önemli bir noktaya değinmek gerekir. Aşağıdaki ko-
nular ve bunların incelenme tarzı iyi bir Ricardo-Marx öğretisinden 
geçmiş kişilere aşina gelebilir. Gerçekte, bugün neoklasik iktisadın 
Sraffa'ya  bağlı olarak yapılan eleştirilerinin çoğunu, bu iktisadın teo-
rik-Marxist eleştirisinde, örneğin Dobb (1940)'da bulmak olanağı vardır. 
Bu eleştirilerin Sraffa'dan  önce egemen iktisat öğretisinde hiç yer 
almaması ve bu öğretiyi hiç etkilememesi, Marxist eleştiriye karşı 
bilinen ideolojik tutum yanında, yapılan eleştirilerin analitik ve ter-
minolojik niteliğiyle de ilgilidir. Sraffa  ve ona bağlı olarak ortaya çıkan 
eleştirinin başarısını, az da olsa bunun analitik gücünde ve kullandığı 
terminoloji ile bir diyalog kurabilmesinde aramak gerekir. 

12.2. FİYAT  VE  BÖLÜŞÜM 

Yukarıda belirtildiği gibi bir ekonomide mal üreten kesimlerin 
birbirleriyle teknolojik bağımlılığı, o ekonominin değişim ilişkilerinin 
nesnel temelini oluşturur. Bu bağımlılık, farklı  kesimlerdeki üretimde, 
o kesimlerde üretilmeyen malların, üretim ve tüketim aracı olarak 
kullanılmasından doğar. Değişim ve fiyat  sorunu, böyle bir bağım-
lılık olmaksızın söz konusu değildir. Sraffa,  bu bağımlılığın ortaya çı-
kardığı değişim ilişkilerini önce, malların üretimi için gerekli tüketim 
mallarından ayrı bir net ürünün yaratılmadığı, yani artık  yaratılmayan 
bir üretim modelinde incelemektedir. Bu tip bir ekonominin toplumsal 
üretim ilişkilerinin ne olacağı açıkça belirtilmemekle beraber, bunun 
ancak kapitalizm öncesi basit üretim ekonomisi olabileceği açıktır. 
Üreticiler üretim araçlarına sahiptir ve bu araçlar sermaye haline dö-
nüşmemiş ve ücretli işçilik ortaya çıkmamıştır. Ekonomide sadece 
tüketim için gerekli miktarda üretim yapılabildiğinden bu ekonomiyi 
basit idame  üretimi ekonomisi olarak nitelemek olanağı vardır. 

Sraffa  bölye bir ekonomideki üretimin nesnel koşullarını inceler-
ken ne Marx'da olduğu gibi değerlerden, ne de burada daha önce ele 
alınan (bkz. Böl. 1) üretim katsayılarından hareket etmektedir. Sraf-
fa,  herhangi bir andaki üretimi, input ve output miktarlarıyla  ele al-
makta, üretim ölçeğinin veya kesimlerin üretim yoğunluklarının değiş-
mesi söz konusu olmamaktadır. Üretim teknolojisi doğrusal olmakla 
beraber ölçek değişmediği için, ölçeğe göre verimin ne olacağı sorunu 
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ortaya çıkmamaktadır, ölçeğin değişmemesi gerçekte idame üreti-
minin bir niteliğidir. Net mal üretimi ve birikim söz konusu olmadığına 
göre, bu ekonomide üretim ve tüketimin yapısı sabit, nüfus  veri, 
teknoloji basittir. 

Böyle bir ekonomide iki mal üretildiğini varsayalım; buğday 
(b) ve demir (d). Bir üretim döneminde buğday ve demir üreten ke-
simlerde çalışanlar 100'er kg. buğday tüketsinler. Buğday üreten ke-
simde 100 kg. b ve 5 ton d; demir üreten kesimde de 10 ton d üretim 
aracı olarak kullanılsın. Bu ekonomi, üretimiyle ancak kendini yenile-
diği için, üretilen toplam b 300 kg., toplam d de 15 ton olacaktır. 
Bunu şematik olarak gösterirsek: 

İşgücünün Tüketimi Üretim Araçları Üretim 

Kesim I 100 kg. b 100 kg. b; 5 ton d 300 kg. b 

Kesim II 100 kg. b 10 ton d 15 ton d 

200 kg. b 100 kg. b 15 ton d 

Görüldüğü gibi her iki makn üretilen miktarları, bu malların toplam kul-
lanılan miktarlarına eşittir. Bu ekonomi, ancak işgücünün yeniden üre-
timi için gerekli miktarda mal üretebildiğinden, kapitalizmle bağda-
şamaz. Zira üretim araçlarının özel mülkiyeti nedeniyle kapitalistlerin, 
ürünün bir kısmını kâr olarak alması halinde, işgücü, üretimde buluna-
bilmesi için gerekli tüketimi yapamayacak ve dolayısıyla sistem varlığını 
yitirecektir. 

Üretim başladığı anda mallar kesimler arasında yukarıdaki mik-
tarlarda dağılmıştır. Üretim dönemi sonunda b kesiminde 300 kg. b, 
d kesiminde de 15 ton d ortaya çıkacak; üretim ve tüketim araçları 
kullanılıp yok olacaklardır. Her iki kesim de hem b'yi hem de d'yi 
üretimde kullandığı için, tekrar üretimin yapılabilmesi, dönem sonunda 
değişimi zorunlu kılar. Bu değişim hangi oranda olacaktır? I. kesim 
ürettiği 300 kg.'lık buğdayın 200 kg.'ını yeniden üretimde kullanmak 
üzere ayırdığında, geriye kalan 100 kg. b ile 5 ton d satın almak iste-
yecektir. Buna karşılık II. kesimde net 5 tonluk bir d üretimi vardır 
ve bu kesimin buğday gereksinmesi 100 kg.'dır. Dolayısıyla 5 ton 
d'nin 100 kg. b ile değiştirilmesi, her iki kesimde de üretimin kesin-
tisiz sürmesine olanak verecektir. Bir ton d 20 kg. b ile değiştiğinde, 
d'nin b ile değişim oranı 20 /I olacaktır. Bunu, malların fiyat  denklem-
lerini yazarak da saptamak olanağı vardır. pb ve pd,  b'nin ve d'nin ortak 
bir ölçü birimiyle ifade  edilen fiyatları  ise: 
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200 p„ + 5 P d = 300 pb 

100 P b + 10 P d = 15 P d 

olacağından, bu iki malın değişim oram, p = pd  /pb  = 20'dir. 

Bu değişim oranı teknolojik bir zorunluluktur; zira, üretim araç-
larının kesimler arasında başlangıçtaki dağılımını sürdüren tek değişim 
oranı budur. Bunun dışındaki bir değişim oranı üretimin aynı yoğun-
lukta yapılmasına olanak vermez. Bu bir örnekle gösterilebilir. Değişim 
oranının 1 /20 değil 1 /10 olduğunu varsayalım. Bu durumda II. kesim 
tüketim için gerekli 100 kg. b karşılığında 5 ton değil 10 ton d vere-
cektir. Dolayısıyla bu kesimin elinde üretimde kullanmak için sadece 
5 ton demir kalacaktır. Ortaya çıkan yeni üretim şeması: 

Buğday Demir Üretilebilecek Miktar 

Kesim I 200 kg. 10 ton 300 kg. b 
Kesim II 100 kg. 5 ton 7.5 ton d 

Burada kesimlerdeki input oranlan ve II. kesimin ölçeği değiştiği için 
Sraffa'dan  ayrılarak, ölçek ile verim arasındaki ilişki ve üretim tekniği-
nin niteliği konusunda bir varsayım yapılması gerekmektedir. Yapı-
lacak varsayım, üretim tekniğinin doğrusal ve ölçeğe göre verimin de 
sabit olduğu varsayımıdır. Bunlardan ilki üretimin belli bir oranda 
artması için bütün inputlarm aynı oranda artması gerektiğini, ikincisi 
ise inputlardaki değişme oranı ile outputtaki değişme oranının aynı 
olacağını göstermektedir. Bu varsayımlar çerçevesinde II. kesimde 
üretim aracı olarak kullanılabilecek d azaldığı için output da aynı oranda 
azalacak, yani üretilebilecek miktarı yarıya inecektir. Buna karşılık 
I. kesimin eline geçen d miktarı arttığı halde bu kesimin buğday in-
putu değişmediği için, kesimin üretim miktarı değişmeyecektir, ikinci 
üretim dönemi sonunda toplam olarak 300 kg. b üretilecek, buna 
karşılık d üretimi 7.5 ton olacaktır. I. kesimde kullanılmayan d miktarı 
5 ton olduğu için, dönem sonuda ekonominin toplam b stoku 300 kg., 
d stoku ise 12.5 ton olmakta, dolayısıyla bu yanlış değişim oranı üre-
tim araçlarının azalmasına yol açmaktadır. Eğer ekonomide sürekli 
olarak bu oranda değişim yapılırsa d ve giderek b üretimi azalacak ve 
sistem varbğını yitirecektir. Böylece, bir kesim diğerine oranla belli bir 
süre avantaj sağlasa bile, uzun dönemde her iki kesim de ortadan kal-
kacaktır. 

Dolayısıyla, basit idame üretiminin varlığı, değişim oranının doğru 
olmasını gerektirir. Doğru değişim oranı ve normal fiyatlar  ise ta-
mamen üretim teknolojisinin özelliklerine bağlı olarak belirlenmektedir. 

/ 
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Bu teknoloji bir yandan işgücünün yeniden üretilebilmesi için gerekli 
tüketim malları miktarını, diğer yandan da üretimin fiziksel  input gerek-
lerini; bunlar da, bir arada, değişim oranını belirlemektedir. 

Bu basit idame üretimi modelini daha genel olarak gösterme ola-
nağı da vardır. Ekonomide n tane kesim ve re tane mal olduğunu, her 
malın tek bir kesimde üretildiğini varsayalım ve kesimleri i, mallan da 
j ile'gösterelim Au, ı'iııci kesimin kullandığı j malı miktarı, A} de j ma-
lının üretilen miktarını göstersin. Bu durumda ekonominin üretim 
denklemleri: 

Aıı Pı + A n P2 + ••• + A
l n p„ = At pl 

An Pı + A
2 2 P2 + • • • + A2n pn = A2 p2 

(12-1) 
Anı P, + Anz Pı + • • • + Ann Pn = An Pn 

olacaktır. Burada pJt  malların ortak bir ölçü birimi cinsinden ifade 
edilen fiyatlarını  göstermektedir. Her kesim her malı input olarak 
kullanmayabileceği için bazı ^4 ;/ler sıfır  olabilir. Basit idame üretimi 
olabilmesi için, her malın kullanılan miktarları toplamı, o malın üreti-
len miktarı toplamına eşit olmalıdır:1 

f  au = a j j = 1, 2 n (12.2) 

(12.1)'de Atj ve A?ler teknolojik olarak bilinen verilerdir. Sistemde re 
tane bilinmeyen fiyat  vardır. Diğer yandan (12.2) gereğince re—1 ke-
simde kullanılan ve üretilen mal miktarları bilindiği zaman re'inci ke-
simde kullanılan ve üretilen mallar da bilineceği için (12.1)'de birbi-
rinden bağımsız sadece re—1 tane doğrusal eşitlik vardır.2 Mallardan 
bir tanesi ölçü birimi olarak alınır ve bunun fiyatı  bire eşitlenirse, bütün 
fiyatlar,  bu malla değişim oranı olarak tanımlanmış olur. Böylece sis-
temde belirlenmesi gereken re—1 tane değişim oranı ve re—1 tane de 
bağımsız eşitlik vardır. Bu eşitliklerdeki Au ve Ai tamamen teknolojik 
olarak verildiğine göre, normal fiyatlar  sadece üretim teknolojisinin 
değişkenlerine bağlı olarak belirlenmiş olmaktadır. 

Bu aşamada Sraffa'nm  analiz çizgisinden saparak, kapitalizme 
geçmeden önce, basit üretim ekonomisinde artık üretildiğini varsa-

1 Yani, birinci kolonun toplamı birinci sıramn sağ tarafına;  ikinci kolonun toplamı ikin-
ci sıranın sağ tarafına;...;  eşit olacaktır. 

2 Yukarıdaki örnekte I. kesimde üretilen ve kullanılan buğday miktarları arasındaki fark, 
300-200, II. kesimde kullanılan buğdayı; I. kesimde kullanılan demir ise II . kesimdeki net 
demir üretimini vermektedir. 
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yalım ve bu koşullarda fiyatların  nasıl belirleneceğini inceleyelim. 
Bunun için önce yukarıdaki üretim şemasını, artık elde edilecek bir 
şekle getirelim: 

Kesim I 200 kg. b; 5 ton d -> 330 kg. b 
Kesim II 100 kg. b; 10 ton d -> 20 ton d 

Görüldüğü gibi burada I. kesimin aynı inputlarla 300 yerine 330 kg. 
buğday, II. kesimin de aynı inputlarla 15 yerine 20 ton demir ürettiği 
varsayılmaktadır. Dolayısıyla ekonomide, işgücünün tüketimi karşı-
landıktan sonra 30 kg. net b; üretimdeki d kullanımı karşılandıktan 
sonra da 5 ton net d üretilmektedir. Bu artığın kesimler arasında nasd 
dağıtılacağı, bu iki malın değişim oranına bağlıdır. 

Fiyatların bu artığın dağılımındaki rolünü görmek için önce iki 
uç durumu göz önüne alalım. I. kesimde net buğday üretimi 130 olup 
bu kesimin demir inputu 5 tondur. Eğer bu kesim 130 kgr. b'yi verip 5 
ton d alırsa, değişim oranı p — 130 /5 = 26 olur ve bütün artık (30 kg. 
b ve 5 ton d) II. kesimin eline geçer. Buna karşılık II. kesim ürettiği 
artık 10 ton d'yi verip tüketim için kullanmak üzere 100 kgr. b alırsa, 
değişim oranı p — 100/10 = 10 olur ve bütün artık I. kesimin eline geçer. 

Değişim oranı p = 26 ile p = 10 arasında bir yerde oluşacaktır. 
Bu oran o şekilde belirlenecektir ki artığın iki kesim arasındaki bölüşümü 
eşit olsun. Üretim araçlarının mülkiyeti üreticilere ait olduğundan bu 
eşitliğin, sermayenin üzerinden elde edilen kâr oranları arasında sağlan-
ması söz konusu olamaz; zira üretim araçları sermaye lıaliııe dönüş-
memiştir. Dolayısıyla kesimler arasındaki bölüşümün eşitliği ancak, 
bu kesimlerdeki işgücün tüketimi açısından söz konusu olabilir. Di-
ğer bir deyimle kesimlerde çalışanlar, gerekli tüketimlerinden ayııı 
oranda  daha fazla  tüketim yaptıkları zaman, bölüşümün eşitliği sağ-
lanmış olacaktır. Bu orana X dersek: 

(lOOp, + 5 P d ) + 100P„ (1 +A) = 330 P b 

( 10P d ) + 100pfc  (1+A) = 20 P d 

olmalıdır. Burada her iki kesimde de işgücünün geçimlik tüketimi 100 
kg. buğday olup A, işgücünün gerçekleşen tüketiminin bunu hangi 
oranda aşacağını göstermektedir. Değişim oranı p—PiİPb olduğundan 
eşitliklerin her iki tarafını  da pb ile bölersek: 

(100 + 5p) + 100 (1+A) = 330 
( 10p) + 100 (1+A) = 20p 

olacaktır. Bu sistemin çözümü p — 15.3 ve A = % 53.3 olduğunu 
göstermektedir. 
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Kesimlerdeki üreticilerin toplam tüketimleri iki kısımdan oluş-
maktadır; asgari idame tüketimi ve bunun üzerinde, belli bir oranda 
sağlanan artık  tüketim. Üreticilerin asgari geçimlik tüketimi teknolo-
jik olarak veri olan bir değişken olarak alındığında, bu sistemde de 
değişim oranı ve A, tamamen teknolojik koşullara bağlı olarak belirlen-
mektedir. X ile Marx'm artık değer oranı kavramları arasındaki benzerlik 
açıktır. Marx'da artık değer oranı, işgücünün değeri üzerinden, burada 
ise X işgücünün buğday cinsinden tüketimi üzerinden hesaplanmaktadır. 
Eğer yukarıdaki sistem, bir kapitalist ekonominin üretim denklemleri 
olsaydı, eşitliklerin sol tarafında,  parantez içindeki ifadeler,  değişmeyen 
sermayenin buğday cinsinden değeri; 100/),, ise değişen sermayenin 
buğday cinsinden değeri olarak yorumlanacak ve X da artık değer oranı 
olacaktı. 

Ancak kapitalizmde kesimler arasında' eşitlenen oran kâr oranı 
olduğundan, böyle bir ekonomide üretim denklemleri: 

(200 + 5p) (1+r) = 330 

(100 + 10p) (1+r) = 20p 

halinde yazılmalıdır. Burada sol tarafta  parantez içindeki ifadeler  ka-
pitalistlerin yatırdığı toplam sermayenin buğday cinsinden değeri, r de 
kâr oranıdır. Ücretler asgari geçimlik düzeyde verilmiştir. Bu sistemi 
p ve r için çözersek p — 15 ve r= % 20 olacaktır. 

Görüldüğü gibi aynı teknolojiye  sahip iki  farklı  üretim biçimi iki 
farklı  değişim  oranı vermektedir.  Bunun nedeni, bölüşüm ilişkilerinin 
farklı  olmasıdır. Basit üretimin bölüşüm kategorisi adam başına düşen 
ürün miktarı ve adam başına tüketim olduğu halde, kapitalist üretimin 
bölüşüm kategorileri, ücret ve kârdır. Her iki ekonomide de yaratılan 
artık fiziksel  olarak aynı miktarlardaki mal bileşimlerinden oluştuğu 
halde, bu artığın farklı  şekillerde dağıtılması nedeniyle değişim oranı 
ve bu artığın değeri farklı  olmaktadır. Basit üretimde p= 15.3 oldu-
ğundan yaratılan toplam artığın buğday cinsinden'değeri 30+5x15.3 
= 106.5 kg. buğday; kapitalizmde ise />=15 olduğundan 30+5x15 
= 105 olmaktadır. 

Artığın ve kârın ortaya çıktığı kapitalist bir ekonominin üretim 
sisteminde fiyatlar  ve kâr oranı bir arada belirlenmekledir. Kesimlerde 
kullanılan üretim araçlarıyla üretilen output, farklı  mallardan oluş-
maktadır. Üretilen outputun, üretim araçlarını hangi oranda aştığını, 
yani kâr oranını saptamak için, bu malların değişim oranlarının bilin-
mesi gerekmektedir. Diğer yandan mallar birbirlerinin üretimine girdiği 
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için, kesimlerde üretilen bütün malların fiyatlarının  birlikte belirlen-
mesi gerekir. Outputun değerinin belirlenmesinde kâr oranı hesaba 
katıldığı için de bu oran ve fiyatlar  ancak bir arada belirlenebilir. 
Bunu genel bir model çerçevesinde göstermek olanağı vardır. Üretim 
sistemin (12.1)'deki yapıya sahip olduğunu varsayarsak, artık or-
taya çıktığı için üretilen malların değeri, üretim araçlarının değerini 
t oranında aşacaktır: 

(An  P l + A12 p2 + ... + AlnPn) (1-fr)  = AlPl 

(A2,  p, + A22 p2 + ... + A2nPn) (1 + r) = A2p2 

' (12.3) 

(Anl  P1 + A m Pl + • • • + AnnPn) (!+r)  = AnPn 

olmaktadır. Burada artık ortaya çıktığı için (12.2) yerine: 

Z ATJ  ^ AJ  7 = 1 , 2 N  (12.4) 
i 

olacaktır. Ekonomide artık mevcut olması için bu ifadede  en az bir 
mal için eşitsizlik gerçekleşmeli, yani en az bir malın üretim miktarı, 
ekonomide toplam olarak kullanılan miktarından fazla  olmalıdır. Bu, 
(12.3)'de kâr oranının pozitif  olmasının gerekli koşuludur. Bu koşul 
gerçekleştiği zaman (12.3)'deki sistemdeki bütün denklemler birbi-
rinden bağımsız olacaktır. Dolayısıyla n tane bağımsız denkleme kar-
şın sistemde n tane bilinmeyen fiyat,  bir de belirlenmesi gereken kâr 
oranı vardır. Mallardan biri ölçü birimi olarak alındığında n— 1 tane 
değişim oranı ortaya çıkacağından sistem, bu oranlar ve r için çözü-
lebilir. 

Artık yaratılmayan bir ekonomide üretimin kesintisiz sürdürüle-
bilmesi için, üretim sonunda ortaya çıkan malların tekrar input olarak 
aynen sisteme dönmesi gerekmektedir. Ancak, artık yaratan sistemde 
yeni bir olanak ortaya çıkmaktadır: malların aynen yeniden üretil-
mesi için artığın, bu artığın yaratıldığı kesimlerde üretim aracı olarak 
kullanılması gerekmemektedir. Yukarıdaki örnekte aynen yeniden 
üretim için, dönem sonunda ortaya çıkan 330 kg.'lık buğdayın sadece 
300 kg.'ının ve 20 tonluk demirin de sadece 15 tonunun sisteme input 
olarak dönmesi yeterlidir. Geriye kalan artık, 30 kg. buğday ile 5 
ton demir, buğday ve demir dışmdaki üçüncü bir malı üretmek için 
kullanılabilir. Bu üçüncü mal, buğday ve demir üretiminde input 
olarak kullanılmadığı için, sadece kapitalistlerin tükettiği ve Marx'm 
lüks  mallar  dediği mallar niteliğinde olabilir. Sraffa,  sistemdeki bütün 
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malların üretiminde dolaylı  veya dolaysız  olarak kullanılmayan, yani 
üretim aracı niteliğinde olmayan bu mallara temel olmayan mallar 
adını vermektedir. Buna karşılık temel mallar,  sistemde bütün malların 
üretiminde dolaylı veya dolaysız olarak kullanılan mallardır. Temel 
olmayan malların üretimi için temel malların üretilmesi gerektiği halde 
bunun aksi doğru değildir. Bu bir örnekle saptanabilir. Ekonomide 
iki temel ve bir de temel olmayan mal olduğunu varsayalım ve temel 
malları A, temel olmayan malı da C ile gösterelim: 

(Au  P l + An p2) (1+r) = Ax P l 

(A21  P l + A22 p2) (1+r) = A, P l (12.5) 
(A3l  P l + A32 p2) (1+r) = C pc 

Burada ilk iki kesim temel mal üretmekte ve bu kesimlerde üre-
tilen nsallar, A1 ve A2, hem bu kesimlerde hem de temel olmayan ma-
lın üretildiği üçüncü kesimde üretim aracı olarak kullanılmaktadır. 
C malının üretilmesi için A, ve A2 mallarının üretilmesi gerekmektedir. 
C malının kendi üretiminde input olarak kullanılması olanağı da 
vardır; örneğin A}1 ve A}2 yanında C„ kadar C malı da kullanılabilir. 
Bu, C malının temel olmayan mal olma niteliğini etkilemez. 

(12.5)'deki ilk iki eşitlik, temel malların üretim denklemleri, 
üçüncü eşitlikten tamamen bağımsız olarak bu malların değişim oranı 
ve kâr oram için çözülebilir. Kısaca, kâr oranı temel mal üreten kesim-
lerde belirlenir. Temel olmayan malın fiyatı  ise, temel malların değişim 
oranı ile kâr oranına bağlı olarak belirlenmektedir. A, malı ölçü bi-
rimi olarak alınır ve eşitliklerin her iki tarafı  da P l ile bölünürse; ilk iki 
eşitlikten r ve p—p2 İPı  elde edilir ve bunlar temel olmayan malın üretim 
denkleminde kullanılarak pc /p j , yani temel olmayan malın fiyatı,  aynı 
ölçü birimi cinsinden bulunabilir. Temel olmayan malın üretiminin 
bu niteliği önemli bir sonuç doğurmaktadır; bu malın üretim koşulla-
rında meydana gelen bir değişme temel malların fiyatlarıyla  Kâr ora-
nını etkilemeyecek, sadece temel olmayan malın fiyatını  değiştirecektir. 
Örneğin C kadar malın üretimi için gereken A, ve A2 malları inputları 
iki katına çıkarsa, bu malın fiyatı  da iki katına çıkacaktır.1 

Burada temel ve temel olmayan mallar ayırımıyla ilgili bazı önem-
li noktalara değinmek gerekir. Bir kere, bir üretim sisteminde kesimler 
arasında teknolojik bağımlılık olabilmesi için, bu sistemde en az bir te-
mel malın bulunması, yani en azından bir malın, diğer malların üreti-
minde dolaysız input olarak kullanılması gerekir. Eğer sadece bir tek 

1 Aynı sonuç daha önce değer ilişkilerinde de ortaya çıkmaktaydı; bkz. Böl. 1, (1.11). 
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mal temel mal ise, bu mal en azından bir tane temel olmayan malın 
üretiminde kullanılıyor demektir. Bu durumda temel olmayan mallar 
input olarak ya sadece kendilerini, ya da kendileriyle birlikte temel 
malı, veya sadece temel malı kullanmakta olabilirler. 

ikinci olarak, bir üretim sisteminde temel olmayan mallar birbir-
lerinin üretiminde kullanılabilirler; örneğin (12.5)'de C'den başka 
ikinci bir temel olmayan mal, D malı bulunabilir ve bu mal C malının 
üretiminde ve/veya C malı bu malın üretiminde kullanılabilir. Bu 
olgu kâr ve fiyat  belirlenmesi konusunda yukarıdaki belirtilen sonuç-
ları etkilemeyecektir. 

Son olarak (12.3)'deki modelde hangi malın temel, hangilerinin 
temel olmayan mal olduğu, işçilerin tüketimlerinin yapısına bağlıdır, 
îşgücü, bu modelde, tükettiği mallar cinsinden ifade  edildiği, yani ke-
simlerde işgücü katsayısı yerine işçilerin tükettiği mallar yer aldığı 
için, ücret malı niteliğindeki bütün mallar teınel mallardır: zira işgücü, 
sistemdeki temel ve temel olmayan bütün malların üretiminde kul-
lanılmaktadır. 

Ancak Sraffa,  bu noktada asgari (toplumsal) geçimlik ücret teori-
sinden ayrılmakta ve ücretlerin sadece, işgücünün yeniden üretimi 
için gerekli tüketim mallarıyla ifade  edilemeyeceğini belirtmektedir. 
Artık yaratan bir sistemde ücretler iki unsurdan oluşabilir: bunlar-
dan ilki, işgücünün yeniden üretimini karşılayacak gerekli mallar ve 
ikincisi de işçilerin ürettikleri artıktan aldıkları pay.1 Bunlardan 
ilki, belli bir toplumsal gelişme aşamasında teknolojik bir veri olarak 
ortaya çıkmaktadır. Ücretlerin bunun üzerindeki kısmına artık-ücret 
olarak bakılabilir. Dolayısıyla, asgari geçimlik ücreti oluşturan 
mallar üretim araçları yanında yer almalı, artık-ücret ise kârın yanında, 
toplam artığın paylaşılmasında bir değişken olarak gözönüne alınma-
lıdır. Sraffa  bu ayırımı yapmakta ancak yine de ücretlerin bu iki un-
surunu ayrı ayrı göstermeyerek ücretin tamamını, yaratılan toplam 
artığın bölüşümündeki bir değişken olarak ele almaktadır. Bunun 
birkaç önemli sonucu vardır. Bir kere, ücret malları üretim araçları 
yanında yer almadığı için, yaratılan artık'm tanımı değişmektedir: 
bu, kesimlerin ürettiği toplam outputun değeri ile kullanılan toplam 
üretim araçlarının değeri arasındaki farka,  yani çağdaş terminoloji ile 

1 Burada artık, artık değer olmayıp yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, üretilen net 
outputla işgücünün yeniden üretimi için gerekli malların değeri arasındaki farktır.  Net output 
ise, kesimlerin ürettikleri outputun değeri ile, kullandıkları üretim  araçlarının değerleri ara-
sındaki fark  olarak tanımlanmaktadır. 
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net millî gelire eşit olmaktadır. İkincisi, ücretlerin işgücünün yeni-
den üretimi ile olan ilişkisi koptuğu ve bütünüyle, yaratılan artığın bir 
parçası olarak alındığı için, ücretler reel olarak işgücünün tükettiği 
mallar cinsinden değil, toplam artığın bir payı şeklinde, yani millî 
geliri oluşturan bileşik mal cinsinden ifade  edilmelidir. Bu anlamda bö-
lüşümde reel ücret değil, ücretlerin toplam net gelir içindeki payı söz ko-
nusudur. Ayrıca, ücretlerin, gelirin bir parçası olarak yorumlanmasının 
doğal bir sonucu, bunun kapitalist tarafından  peşin olarak ödenmemesi, 
yani sermayenin ve üretim maliyetinin bir parçası olmaktan çık-
masıdır. Bu durumda kâr, sadece üretim araçları veya Marx'ın de-
ğişmeyen sermayesi üzerinden hesaplanacaktır. Son olarak, işçilerin 
tüketim mallarının, üretim araçları yanında input olarak yer almaması, 
temel-temel olmayan malların tanımının içeriğini değiştirmektedir. 
Ekonomideki bütün malların üretiminde dolaylı veya dolaysız olarak 
kullanılmayan ücret malları temel olmayan mal niteliğine bürünmekte; 
dolayısıyla bu malların üretim teknolojisindeki değişmelerin bölüşüm 
ve kâr oranı ile temel malların fiyatları  üzerindeki etkisi ortadan kalk-
maktadır. Burada Marx'ın lüks-lüks olmayan mallar ayırımı ile Sraffa'nın 
temel-temel olmayan mallar ayırımı arasındaki özdeşlik de son bulmakta-
dır. Marx'ta ücret malları lüks olmayan mallar olduğu halde Sraffa'da 
işçilerin tükettikleri mallar, sistemdeki diğer malların üretiminde kul-
lanılmadığı zaman temel olmayan mal haline gelmektedir. Bununla 
beraber Sraffa,  ücret mallarının dolaylı olarak kâr oranını ve fiyatları 
etkileyebileceğini ve bu sakıncaların kısmen de olsa ortadan kalkacağını 
belirtmektedir. Ücretlerin toplam net artık içindeki payı veri iken, 
ücret mallarının üretim teknolojisinde meydana gelen değişmeler, 
işçi sınıfının  yaşam standartlarını etkileyecek, bu da ücret pazarlık-
ları yoluyla kâr oranını ve temel malların fiyatlarını  değiştirebilecektir. 
Aynı şekilde ücret mallarının üretim teknolojisindeki bir gelişme bu 
sınıfın  refahını  artıracağı için, ücretlerin gelir içindeki payını ve kâr-
ları etkileyebilir. 

Ücret mallarının input olmaktan çıkması ile işgücü, üretim sis-
temine input olarak girmektedir. Burada da işgücünün homojen ol-
duğu veya heterojen işgücünün homojen bir birime indirgenebileceği 
varsayılmaktadır. Sraffa  bu inputu işgücü saati veya işçi sayısı olarak 
ölçmemekte, kesimlerdeki işgücünü, ekonominin tümünde bir üretim 
döneminde kullanılan işgücünün bir yüzdesi olarak ifade  etmektedir. 
Dolayısıyla Lt kesimlerdeki işgücü inputunu gösteriyorsa: 
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£ Lf  = L - 1 (12.6) 
İ 

olmaktadır. 

Bu esaslar çerçevesinde kesimlerin üretim denklemlerini: 

Mı . Pı + ^21 Pı + • • • + A n P„) ( ! + r ) + i l « = Pı 
(^21  + A21 p2 + ... + A2n pn) (1 + r ) + L2 w = A />2 

Mm  Pı + Anl p2 + ... + Ann P n ) (1+r) + Ln w = 
(12.7) 

şeklinde yazabiliriz. Burada, en soldaki parantez içindeki ifadeler, 
kesimlerin kullandıkları üretim araçlarının değerini, Ltw ise kesimlerde 
ödenen ücretleri göstermektedir. Burada kesimlerin inputları içinde 
ücret malları yer almamaktadır. Ücretler, toplam net gelirin bir payı 
olarak ölçüldüğü için ölçü birimi net millî gelirdir: 

£ P j (Aj  - £ Au) = 1 (12.8) 
] i 

Parantez içindeki ifade,  j malının üretilen miktarı (Aj)  ile bu malın 
ekonomideki kullanılan toplam miktarı, ( £ A t j ) arasındaki fark,  yani 
net j üretimidir. Net millî gelir, j= 1 . . . re tane farklı  malın net üretimi-
nin toplam değeridir. Millî gelir bileşik bir mal olup, bazı mallardan net 
bir üretim yapılmayacağı için bunlar, bu bileşik mal içinde yer almaz-
lar. Ancak, sistemin artık veya net gelire sahip olabilmesi için, en azın-
dan bir mal net olarak üretilmeli ve diğer malların üretilen miktarları, 
o mallardan kullanılan miktarların altında kalmamalıdır. Yani: 

Aj > £At]  (12.9) 
İ 

olmalı ve en az bir mal için eşitsizlik gerçekleşmelidir. 

(12.7) ve (12.8)'deki sistemde belirlenmesi gereken re tane fiyat, 
kâr oranı ve ücretin toplam gelir içindeki payı, yani n + 2 tane bilinme-
yen; buna karşılık birbirinden bağımsız re-f-1  tane eşitlik vardır. Bu 
bilinmeyenlerden ücret veya kâr oranı dışsal olarak verildiği zaman sis-
tem çözülebilir. Bu sistemin (12.3)'den farkı  burada ücretlerin bir bilin-
meyen değişken olarak sisteme girmesi, buna karşılık (12.3)'de input 
olarak eşitliklerin sol tarafında  yer almasıdır. (12.3)'de ücret asgari 
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geçimlik düzeyde veri olduğu için sistem çözülmekte, burada ise sis-
temin çözülmesi için ücretin, gelir içindeki bir pay olarak verilmesi 
gerekmektedir. 

12.3. FİYAT  VE  DEĞER: ALT-SİSTEM 

Yukarıdaki modelde üretim sistemi içinde yaratılan artık, ücret-
lerle kârlar arasında paylaşılmaktadır. Ücretler, millî geliri oluşturan 
bileşik mal cinsinden ifade  edildiği, yani toplam artığın bir payı ola-
rak hesaba katıldığı için, ücretlerin alacağı maksimum değer, (kâr ora-
nı sıfır  iken) w = l olacak, buna karşılık toplam artığın tümü kârlara 
gittiği zaman w = 0 değerini alacaktır. Bunu, (12.8)'deki artığı, bölü-
şüm açısından ifade  ederek gözlemek olanağı vardır: 

İ P j (Aj  - İ Au) — w L + r S  P j (Z  Au) = 1 (12.10) 
j i j i 

olmaktadır. Bu eşitliğin sol tarafı,  ekonominin tamamında yaratılan 
artık, yani millî gelir; sağ tarafındaki  ilk ifade,  wL, artık içindeki 
toplam ücretlerin payı; ikinci ifade  ise kâr oranı ile üretim araçlarının 
değerinin çarpımı, yani kârların gelir içindeki payıdır. Kâr oranı sıfır 
olduğu zamaıı toplam artığın tamamı ücretlere gitmekte ve wL—w=1 
olmaktadır. Kâr oranı sıfır  olduğu zaman, daha önce emek-değer teo-
risi incelenirken görüldüğü gibi, malların değişim oranları veya göreli 
fiyatları,  içerdikleri toplam işgücü miktarlarıyla orantılıdır ve malların 
satın alabilecekleri işgücü miktarı veya malların işgücü zamanı cinsin-
den ölçülen fiyatları,  malların içerdikleri toplam işgücü miktarına 
eşittir. Sraffa  bu olguyu saptamak için tamamen farklı  bir yöntem geliş-
tirmekte ve kullanmaktadır: Alt-Sistem. 

Toplam artık veya millî geliri oluşturan bileşik mal içinde birden 
fazla  mal bulunmakta, diğer bir deyimle ekonomide birden fazla  mal 
net olarak üretilmektedir. Buna karşılık, bileşik mal içinde yer alma-
yan malların dönem içinde üretilen gayri safi  miktarları,' bu malların 
üretim aracı olarak kullanılan miktarlarına eşittir. Kısaca, bileşik mal 
içinde yer alan mallar için (12.9)'da eşitsizlik, diğer mallar için de 
eşitlik gerçekleşmektedir. Bir üretim döneıhinde kullanılan toplam 
işgücü, L, nihaî olarak, millî geliri oluşturan malların üretiminde kul-
lanılmış olacağından; bu bileşik malın içerdiği toplam işgücü, ekono-
minin tümünde kullanılan işgücü miktarı veya L'dir. Eğer millî gelir 
tek bir maldan oluşsaydı, yani sadece tek bir mal net olarak üretil-



SRAFFA : MALLARIN MALLAR İLE ÜRETİMİ 289 

şeydi, bu takdirde, ekonomide kullanılan toplam işgücü sadece bu malın 
üretimine harcanmış olacak, yani bu malın içerdiği işgücü miktarı, 
ekonominin tümünde kullanılan işgücüne eşit olacaktı. Ancak millî ge-
lir birden fazla  malı içerdiği zaman, (12.8)'e bakarak toplam işgücü-
nün ne kadarının hangi mal için kullanıldığını saptamak olanağı yok-
tur. îşte Sraffa'nm  geliştirdiği alt-sistem bu olanağı yaratmaktadır. 

Alt-sistem veya alt-sistemler, (12.7)'deki ana-sistemin bölümlere 
ayrılması yoluyla elde edilmektedir. (12.8)'deki bileşik malı oluştu-
ran her mal için ana-sistemden bir alt sistem türetilebilir: ana-sistemin 
millî geliri içindeki net output sayısına eşit sayıda alt-sistem vardır. Bu alt 
sistemlerden her birinde sadece tek bir mal net olarak üretilmektedir ve 
bu malın alt-sistemde üretilen net miktarı, ana-sistemde üretilen net 
miktarına eşittir. Alt-sistemlerdeki diğer  malların gayri safi  üretim 
miktarları, o alt-sistemde bu mallardan üretim aracı olarak kullanılan 
miktara eşit olmakta, yani bu mallar net olarak üretilmemektedir. 
Dolayısıyla, her alt-sistemde kullanılan toplam işgücü, o alt-sistemde 
net olarak üretilen tek  bir malın üretimine gitmekte, bu malın işgücü 
içeriğinin saptanması olanağı doğmaktadır. Bütün alt-sistemler bir ara-
ya toplandığında ana-sistem oluşmakta; her maldan net olarak, (12.8) 
deki miktarlar üretilmekte; alt-sistemlerde kullanılan işgücünün toplamı, 
ana-sistemde kullanılan toplam işgücüne eşit olmaktadır. Aynı nedenle, 
alt-sistemlerde kullanılan üretim araçlarının toplamı, tek tek mal ola-
rak, ana-sistemde kullanılan üretim araçlarına eşit olmaktadır. Diğer 
yandan, bir malın, bütün alt-sistemlerde kullandığı üretim araçları 
toplamı, tek tek mal olarak, o malın üretimi için ana-sistemde kullanı-
lan üretim araçlarına eşittir. 

Bunu bir örnekle göstermek için ana-sistemde iki mal, A ve B 
bulunduğunu ve bu sistemin üretim şemasının aşağıdaki biçimde ve-
rildiğini varsayalım: 

Üretim Araçları 

A B İşgücü Output 

20 10 3/5 60 birim A (12.11) 
30 20 2/5 50 birim B 
50 30 1.00 

Birinci kesim, toplam işgücünün 3 /5'i ile 20 birim A ve 10 birim B 
kullanarak 60 birim A, ikinci kesim ise toplam işgücünün 2 /5'i ile 30 
birim A ve 20 birim B kullanarak 50 birim B üretmektedir. Bu ana-
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sistemin kullandığı toplam A 50 birim, toplam B de 30 birim olduğun-
dan, sistemde üretilen artık veya bileşik mal, 10 birim A ile 20 birim 
B'den oluşmaktadır. 

Şimdi bu ana-sistemden öyle iki alt-sistem türetelim • ki bunlar-
dan biri, A'ya ait olanı, sadece 10 birim net A; diğeri, JS'ye ait olanı da 
sadece 20 birim net B üretsin. Bu alt-sistemleri türetmek için kesim-
lerin yoğunluklarını değiştirmek gereklidir, i ' n m alt-sistemini türetmek 
için birinci ve ikinci kesimlerin üretim eşitliklerini x ve y ile çarpalım; 
yani ilk kesim 20* kadar A; 10A; kadar B ve 3*/5 kadar da işgücü 
kullanarak 60x kadar gayri safi  A : ikinci kesim de 3Oy kadar A; 2Oy 
kadar B ve 2y/5 kadar da işgücü kullanarak 50y kadar gayri safi 
B üretsin. Kesimlerde, inputlar ve output aynı oranda değiştiği için 
burada ölçeğe göre verimin sabit olduğu varsayılmaktadır. 

Bu alt-sistem net olarak sadece 10 birim A üreteceğine ve net B 
üretimi bulunmayacağına göre: 

60* — (20*+30y) = 10 
5 Oy — (10*+20y) = 0 

olmakdır. Sol taraftaki  60* ve 50y, alt-sistemde üretilen gayri safi  A 
ve B miktarları, parantez içindeki ifadeler  ise bu mallardan üretim 
aracı olarak kullanılan miktarlardır. Bu eşitlikleri * ve y için çözer-
sek x — 1 /3 ve y = 1/9 olacaktır. Dolayısıyla A'nın alt sistemi, ana-
sistemin birinci kesiminin 1 /3; ikinci kesiminin de 1 /9 ile çarpılmasıyla 
elde edilecektir: 

A B İşgücü Output 
20/3 10/3 1/5 20 birim A (12.12) 
30/9 20/9 2 /4'5 50/9 birim B 
10 50/9 11/45 

Görüldüğü gibi bu alt-sistemde sadece 20-10=10 birim net A üretil-
mekte ve bunun için de 11 /45 birim işgücü kullanılmaktadır. Dolayı-
sıyla 10 birim A 'nın içerdiği toplam işgücü miktarı, ana-sistemdeki 
işgücünün 11 /45'idir. Bunun 1 /5'i dolaysız, 2 /45'i ise dolaylı işgücüdür. 

Aynı işlemi B'nin alt sistemini belirlemek için yapar, birinci kesimi 
*', ikinci kesimi de y ' ile çarparsak, alt-sistemin gereği olarak: 

60*' - (20*'+30y') = 0 
50y' - (10*'+20y') = 20 

yani net A üretimi sıfır;  net B üretimi ise 20 birim olmalıdır. Bunun 
*' ve y'  için çözümü *' = 2/3 ve y ' = 8 / 9 verecektir. Dolayısıyla B'nin 
alt-sistemi: 

_ 
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A B İşgücü Output 

40/3 
80/3 
40 

20 /3 2/5 40 
160/9 16/45 400 /9 
220/9 34/45 

(12.13) 

olacak, alt-sistem sadece (400-220) /9=20 birim net B üretecek, bunun 
için de ana-sistemdeki toplam işgücünün 34 /45'i kadar işgücü kullana-
caktır. Dolayısıyla 20 birim B'nin içerdiği işgücü 34 /45'dir. Bunun 
2 /5'i dolaysız, 16 /45'i ise dolaylı işgücüdür. 

(12.12) ve (12.13)'deki alt-sistemlerin sıralarının (kesimlerinin) 
toplanması halinde elde edilen sistem, (12.11)'deki ana-sistemdir. Do-
layısıyla alt-sistemler ana-sistemin alt-bölümleri olmakta ve bu sistemle 
aynı özellikleri taşımaktadır. Bu örnekteki alt ve aııa-sistemlerden, 
yukarıdaki önermeleri tek tek irdeleyebiliriz: 

i. Bir malın alt-sisteminde o maldan üretilen net output, aynı 
malın ana-sistemdeki net üretim miktarına eşittir: (12.11)'de 10 birim 
net A, 20 birim net B ; (12.12)'de sadece 10 birim net A ; (12.13)'de 
de sadece 20 birim net B üretilmektedir. 

ii. Alt-sistemlerde kullanılan üretim araçları toplamı, tek tek mal 
olarak, ana-sistemde kullanılan üretim araçları toplamına eşittir: 
(12.11)'de 50 birim A ve 30 birim B üretim aracı olarak kullanılmaktadır. 
(12.12) ve (12.13)'de kullanılan toplam A miktarı 10+40=50 , toplam 
B ise (50 +220) /9=30 birimdir. 

iii. Alt-sistemlerde kullanılan toplam işgücü, ana sistemde kulla-
nılan işgücüne eşittir: 11 /45 + 34/45 = 1. 

iv. Bir malın üretimi için bütün alt-sistemlerde kullanılan do-
laysız işgücünün toplamı, o mabn ana-sistemdeki üretiminde kullanı-
lan dolaysız işgücüne eşittir: A malı için ana-sistemde 3 /5, alt-sis-
temlerde ise 1/5 + 2 / 5 = 3/5 kadar; B malı için de 2 /5=2 /45 + 
16 /45 kadar işgücü kullanılmaktadır. 

v. Bir mahn üretimi için ana-sistemde kullandan üretim araçları, 
tek tek mal olarak, o malın alt-sistemlerdeki üretimi için kullandığı 
üretim araçlarınm toplamına eşittir: A malı hem ana-sistemde hem de 
toplam olarak  alt-sistemlerde 20 (=20 /3+40 /3 ) birim A ve 10 birim 
B kullanmaktadır. Aynı eşitlik B malı için de söz konusudur. 

Böylece alt-sistemler, ana-sistemde kullanılan toplam işgücünün ne 
kadarının hangi malın üretiminde kullanıldığının saptanmasına olanak 
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vermektedir. Aynı yöntemi kullanarak kâr oranı sıfır  ve ücretler millî ge-
lire eşitken, malların fiyatlarının,  içerdikleri toplam işgücü miktarına 
eşitleneceğini göstermek olanağı da vardır. Bunun için yukarıdaki alt-
sistemlerde millî geliri, outputun değeri ve bölüşüm açısından yazalım: 

10 P a = (11/45) w + (10/»a + 50/9 Pb)r (12.14) 
20p„ = (34/45) w + (40 P a + 220/9 Pb)r 

Bunlardan ilkinde A ikincisinde de B alt-sisteminde üretilen net out-
putun değeri, ücretlerle kârların toplamına eşit olmakta ve pa ve pb, A 
ve B mallarının fiyatlarmı  göstermektedir. Fiyatlar ve ücret aynı 
ölçü birimi cinsinden ifade  edilmektedir. Sağ taraftaki  parantez için-
deki ifadeler  sırasıyla alt-sistemlerde kullanılan toplam işgücü ile 
toplam üretim araçlarının değerini göstermektedir. Kâr oranı, r = 0 
olduğu zaman: 

PJw  = 11/450 (12.14.a) 
pbjw = 17/450 

olmaktadır. Bu eşitliklerin sağ tarafı,  bir birim A ile bir birim B ma-
lının içerdikleri toplam işgücü miktarlarıdır. pa jw ve pb jw ise, A ve B 
mallarının bir birimlerinin satın alabilecekleri  işgücü miktarı veya bu 
malların işgücü cinsinden fiyatları  olduğundan (bkz. Böl. 3, (3.11) -
(3.12) fiyatlarla  malların içerdikleri işgücü miktarları eşitlenmekte 
veya fiyatlar  değerlere eşit olmaktadır. Bu iki malın değişim oranı, 
palpb, malların içerdikleri toplam işgücü miktarlarının birbirine ora-
nıdır. 

Alt-sistem yöntemi, malların işgücü içeriklerinin hesaplanmasına, 
olanak verirken aynı zamanda önemli bir olguyu da ortaya çıkart-
maktadır: kesimlerde ödenen ücret ve kâr, bu kesimlerin ürettiği malın, 
net millî gelir içinde yer alıp almadığına bağlı değildir. Bunu sapta-
mak için (12.12)'deki A alt-sisteminin fiyat  eşitliklerini yazalım: 

(20/3 P a + 10/3 pb) (1+r ) + 1 /5 w = 20 P a (12.15) 
(30 /9 P a + 20/9 P b ) (1+r ) + 2/45 w = 50/9 P b 

Bir kesimde elde edilen ücret ve kârların toplamı, o kesimdeki katma 
değeri  göstermektedir. Kâr oranı ister sıfır,  ister pozitif  olsun, her ke-
simdeki katma değer ve dolayısıyla toplam gelir ödemesi pozitiftir. 
Dolayısıyla (12.15)'de hem A hem de B üreten kesimde gelir ödemesi 
yapılmaktadır. Buna karşılık bu alt-sistemde sadece  birinci kesimin 
ürettiği mal, A malı net olarak üretilmekte ve milli geliri oluşturmak-
tadır. Dolayısıyla, ekonominin tümünde, fiziksel  olarak toplam artık, 
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sadece tek bir kesimde üretilen maldan oluştuğu halde, yaratılan artık, 
değer olarak, her iki kesimde de paylaşılmaktadır. Bunu farklı  bir 
biçimde açıklarsak; (12.15)'deki üretim sistemine sahip bir ekonomide 
yaratılan artığın değeri 10 pa olmakta bu artık sadece A malından oluş-
maktadır. Buna karşılık bu artığın tamamı sadece birinci kesimdeki 
ücret ve kâr ödemelerine gitmemekte, her iki kesim de bundan pay 
almaktadır. Nitekim, kâr oranının sıfır  olduğunu varsayarsak, birinci 
kesimde ödenen ücretler 1 /5 w, ekonomide yaratılan artığa, 10po 'ya 
eşit değil, ondan daha küçüktür; aradaki fark,  ikinci kesimdeki ücret-
lere gitmektedir. Aynı husus kâr oranının pozitif  olması ve toplam 
artığın iki kesimde kârlarla ücretlere ödenmesi halinde de geçerlidir. 
Böylece ortaya önemli bir sonuç çıkmaktadır: ekonominin tümünde 
yaratılan artığın hangi mal cinsinden olduğu, bu artığın kesimler 
arasındaki dağılımını etkilememektedir. Bir kesimde kâr ve/veya 
ücretin ödenebilmesi için ekonominin tümünde bir artık yaratılması 
yeterlidir. Bu sağlandığı zaman, her kesimde, katma  değer  anlamında 
bir artık yaratılmakta ve ödenmektedir. 

(12.12) ve (12.15)'deki sistemde, ekonominin tümünde yaratılan 
artık ile kesimlerin katma değerleri, yani kâr ve ücret toplamları ara-
sındaki bir ayırıma dikkat etmek gerekir. Üretimin teknik verileri, 
yani (12.12)'deki malların input ve output miktarları ile kesimlerde 
kullanılan işgücü miktarları bilindiği zaman, fiyat-bölüşüm  ilişkisinden 
bağımsız olarak ekonomide ne kadar, yani hangi miktarda artık-mal 
yaratıldığı saptanabilir. Buna karşılık, (12.15)'de, kesimlerde ne kadar 
katma değer yaratıldığı ve ücret ve kâr ödemelerinin ne olduğu, fi-
yatlar ve dolayısıyla kâr veya ücret bilinmeden saptanamaz. 

Modelde alt-sistemler, ana-sistemde net output  içinde yer alan 
malların içerdikleri toplam işgücü miktarlarının hesaplanmasmda 
kullanılmaktadır. Ancak aynı yöntem, ana-sistemin net outputu içinde 
yer almayan mallar için uygulanamaz; bu malların net üretimi sıfır 
olduğundan, bunlar için alt-sistem oluşturmak olanağı yoktur. Bunun-
la beraber bu tip malların da işgücü içeriklerinin, yukarıdakine benzer 
bir yöntemle saptanması olanağı vardır: yukarıdakilere benzer kat-
sayılar kullanarak, herhangi bir ana üretim sisteminde yer alan bütün 
mallar  için, sadece bu malların net olarak üretildiği sistemler türetilebilir. 
Bunu bir örnekle göstermek için ana-sistemdeki iki maldan birinin net 
olarak üretilmediğini varsayalım: 
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A B İşgücü Output 

30 10 3/5 60 birim A (12.16) 
30 20 2/5 50 birim B 
60 30 1 

Bu ana-sistemde net olarak sadece 20 birim B malı üretilmektedir. 
Sistemin kullandığı bütün işgücü, 1, bu malın üretimine gittiği için 
bir birim B malının değeri 1 /20 birim işgücüdür. (12.16)'dan bir birim 
A malının içerdiği işgücünü saptamak olanağı yoktur. Ancak bu sis-
temden, net olarak sadece bir birim A malı üreten diğer bir sistem 
türetmek olanağı vardır. Bunun için birinci kesimi *, ikinci kesimi 
y ile çarpalım: 

60* — (30* + 30y) = 1 
5 Oy — (10* + 2 Oy) = 0 

olmalıdır. İlk eşitlik A malı kesiminde sadece bir birim net output 
üretilmesi; ikinci eşitlik ise B mabnın net üretiminin sıfır  olması ge-
rektiğini göstermekte, yani bu eşitlikler * ve y'yi bu koşullara bağlı 
olarak tanımlamaktadırlar. Bunların çözümü * = 1/20 ve y = 1/60 
verecektir. Ortaya çıkan yeni sistem: 

A B İşgücü Output 

3/2 1/2 3/100 3 b i r i m i (12.17) 
1/2 1/3 1 /150 5 /6 birim B 

2 5/6 11/300 

olmakta, bu sistem net olarak sadece bir birim A malı üretmektedir. 
Sistemde kullanılan toplam işgücü (11 /300) ise bu bir birim A malının 
içerdiği işgücü miktarıdır. Bu yöntem sadece ana-sistemde net olarak 
üretilmeyen mallar için değil, aynı zamanda, net olarak üretilen mal-
lar için de uygulanabilir. Burada yapılan şey, ana-sistemin üretim yo-
ğunluklarını istenilen biçimde değiştirerek, ortaya çıkan sistemde 
sadece  bir malın net olarak üretilmesini sağlamaktır. Bu yöntemin yu-
karıdaki yöntemden, alt-sistemlerden tek farkı,  burada ortaya çıkan 
yeni sistemde, bir malın üretilen net miktarının, o malın ana-sistem-
deki net üretim miktarından farklı  olmasıdır. Üretim tekniği doğrusal 
ve ölçeğe göre verim sabit olduğu takdirde, her iki yöntem de aynı so-
nucu verecektir. Bu varsayımlar, fiyat,  değer ve bölüşüm ilişkilerini 
ölçekten bağımsız hale getirdiği için; ana, alt ve bu son sistemden 
elde edilen fiyat-bölüşüm  ilişkileri özdeştir. 
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Bu dönüştürmelerde, yani ana-sistemden alt-sistemlerin türetil-
mesinde, ölçeğe göre sabit verim varsayımının gerekip gerekmediği 
konusu oldukça tartışmalıdır. Sraffa,  ana-sistemin, gerçek, ekonomide 
egemen olan sistem olduğunu söyleyerek bu sistemin ölçeğinin de-
ğişmediğini; üretilen mallarla kullanılan üretim araçlarının aynı kal-
dığını; dönüştürmelerde yapılan şeyin, sadece kağıt üzerindeki hesap-
lar olduğunu belirterek bu varsayımın gereksiz olduğu kanısındadır. 
Ancak, bu dönüştürmelerin iki farklı  anlamı vardır ve bunlardan biri 
için bu varsayım gereksiz olduğu halde, ikincisi için gereklidir. Eğer 
alt-sistemi türetmenin amacı; ana-sistemde, kâr oranını sıfıra  eşitleyen 
fiyalları  bulmak ise, ölçeğe göre verimin sabit olup olmadığından ba-
ğımsız olarak (12.14.a)'daki fiyatlar,  (12.11)'in fiyat  denklemlerin-
de kâr oranını sıfıra  eşitlemekte, (12.12) ve (12.13)'ün amacı, ana-sis-
temin normal fiyatlarını  bulmak olmaktadır. Bu açıdan alt-tistemlerin 
türetilmesi, yardımcı bir hesaplama işleminden başka bir şey değildir. 
Ancak, temel sorun, bu fiyatların  yorumlanmasında ortaya çıkmaktadır; 
bu fiyatların  hem alt hem de ana sistemlerde, malların içerdiği işgücü 
miktarlarına eşit olduğunu söyleyebilmek için, ölçek ne olursa olsun, 
malların birim miktarlarının işgücü içeriklerinin aynı olduğunu, yani öl-
çeğe göre verimin sabit olduğunu varsaymak gerekir. Eğer, daha önce 
görüldüğü gibi (bkz. Böl. 2.3., (2.35)) ölçek değiştiği zaman değerler 
değişiyorsa, malların alt-sistemdeki işgücü içeriklerinin, ana-sistemdeki 
işgücü içerikleriyle aynı olduğunu söylemek olanağı ortadan kalka-
caktır. Bu nedenle r = 0 iken alt-sistemlerden elde edilen fiyatların, 
ana-sistemdeki değerlere eşit olduğunu söyleyebilmek için, ölçeğe göre 
verimin sabit olduğu varsayılmalıdır. 

Son olarak burada önemli bir noktaya işaret etmek gerekir. Sraffa, 
alt-sistemler yoluyla değerlere ulaşmakta ise de, yaklaşım tarzı açı-
sından Marx ile arasında önemli bir fark  vardır. Marx işe değer sistemi 
ile başlamakta ve bu sistemi, eşit kâr oranının bir gereği olarak fiyatlara 
dönüştürmektedir. Sraffa  ise fiyat  sistemi ile işe başlamakta, bu sis-
temde değerler değil malların fiyat  ve miktarları yer almaktadır. Ancak 
Sraffa,  değerleri elde etmok için yaptığı işlemde, yani alt-sistemlerin 
türetilmesinde, fiyatları  değil mal ve işgücü miktarlarını kullanmaktadır. 
Bu açıdan değerler Sraffa'da,  Marx'takinin aksi yönde bir transfor-
masyon sonucunda elde edilmemekte, fiyatların  değerlere transfor-
masyonu söz konusu olmamaktadır. Bununla beraber alt-sistemlerde 
yapılan şey sadece değerlerin hesaplanması değil, aynı zamanda kâr ora-
nı sıfır  iken, fiyatların  değerlerle orantılı olduğunun gösterilmesidir. 
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Bu açıdan fiyat-sistemi  önceliğini korumakta, değer sistemi fiyat  sis-
teminin özel bir durumu olarak ortaya çıkmaktadır. 

12.4. DEĞİŞMEYEN  DEĞER ÖLÇÜSÜ:  STANDART 
MAL 

Sraffa,  bölüşümdeki değişmelerin fiyatlar  üzerindeki etkisini iki 
aşamada incelemektedir. Bunlardan ilkinde, fiyat  değişmelerinin bağlı 
olduğu unsurları tartışmakta, daha sonra da bu değişmelerin saptan-
ması için gerekli olan ideal ölçü birimini, Ricardo'nun değişmeyen de-
ğer ölçüsünü türetmektedir. Bu ölçü biriminin değeri bölüşümdeki 
değişmelerden etkilenmemekte ve bu, bir yandan fiyat  değişmelerinin 
kökeninin saptanmasına olanak yaratırken, diğer yandan da kâr oranı 
ile ücret arasındaki ilişkinin, fiyatlardan  bağımsız olarak formüle 
edilmesini sağlamaktadır. 

Daha önce görüldüğü gibi, bölüşümün fiyatlar  üzerindeki etkisi, 
üretim kesimlerindeki işgücü-üretim araçları oranlarına bağlıdır. Eğer 
bütün kesimlerde bu oranlar aynı, Marx'ın deyimiyle, sermayenin or-
ganik bileşimi sistemde eşdenli ise, bölüşümdeki değişmeler fiyatlar 
üzerinde bir etki yaratmayacak, fiyatlar  bütün ücret ve kâr oranı düzey-
lerinde, malların içerdikleri işgücü miktarları ile orantılı olacaktır. 
Bu olguyu açıklamak için (12.7)'deki sistemin kesimlerinde kullanılan 
üretim araçlarının değerini K,  üretilen malların değerini de Q ile ta-
nımlayalım.1 Böylece (12.7)'yi şu şekilde yazmak olanağı vardır: 

lere gittiğini varsayalım. Bu durumda fiyatlar,  malların içerdikleri 
işgücü miktarlarıyla orantılı olacaktır. r = 0 iken kesimlerdeki üretim 
araçlarının değerlerini K*t  ile, üretilen malların değerlerini de Q*t ile 
gösterelim. Bütün artık ücretlere gittiği zaman w—wm a x olduğundan 
(12.7.a) şu şekilde yazılabilir: 

1 Burada değer, içerilen işgücü miktarı anlamında değil, malların belli bir ölçü birimi, 
örneğin para veya millî geliri oluşturan bileşik mal cinsînden bütüncülleştirilmiş ifadesi  anla-
mında kullanılmaktadır. İşgücü içerikleri anlamındaki değer için işgücü-değeri terimi kullanı-
lacaktır. 

K,  (l+r) + L, w = 
K2  (1  +r) + L2 w = Q2 (12.7.a) 
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+ L, w m a x = 
K\  + L, M,max = <?*2 (12.18) 

+ L„ wmax = <?*„ 

Şimdi ücretlerde dıc kadar bir azalma olduğunu varsayalım. Bu azal-
ma kesimlerde Ltchv kadar artığın kapitalistlerin eline geçmesine yol 
açacaktır. Ancak, eğer fiyatlar  ve dolayısıyla K*t  ve Q*t değişmezse, 
kesimlerde ortaya çıkan kâr oranları farklı  olacaktır. Bu durumda 
fiyat  denklemleri: 

K\  (1+r , ) + L, (wmax  - dw)  = Q\ 
K*2  ( l + > ) + L, (wmax  - dw)  = Q*2 (12.19) 

K\  (1+r . ) + Ln (wmax  - dw)  = Q\ 
olmakta, kesimlerde ortaya çıkan kâr oranlarını göstermektedir. 
Bu oranların ne olacağı, ücretlerin düşmesiyle kesimlerde kapitalist-
lerin eline geçen artığın miktarı ile, kesimlerdeki üretim araçlarının 
değerine bağlıdır. Nitekim (12.18) ve (12.19)'dan: 

r, = (LJK*,)  dıv 
r2 = (L2/K*2)  dıv  (12.20) 

rn = (LJK\)  dıv 
Görüldüğü gibi eğer Lt /K*i  oranları bütün kesimlerde aynı ise, fiyat-
ların değişmesine gerek kalmadan kâr oranları eşitlenmektedir. Bu ko-
şul gerçekleştiği zaman bölüşüm ne olursa olsun fiyatlar  değişmeyecek 
ve malların işgücü içerikleriyle orantılı olacaktır. Eğer kesimlerdeki 
işgücünün, üretim araçlarının değerine oranı aynı değilse, bazı kesim-
lerde ortaya çıkan kâr oranı yüksekken diğer kesimlerin kâr oranı daha 
düşük olacaktır. Herhangi iki kesimden hangisinde bu oran daha yük-
sekse, o kesimde ortaya çıkan kâr oranı diğerinden daha yüksektir. Bu, 
işgücü başına kullanılan üretim araçlarının değerine bağlı olarak da 
ifade  edilebilir: hangi kesimde işgücü başına daha yüksek değerde üre-
tim aracı kullanılıyorsa o kesimdeki kâr oranı daha düşüktür. Bunun 
nedeni, bu kesimde üretim araçlarının işgücüne oranla daha yoğun 
olarak kullanılması ve ortaya çıkan artığın üretim araçları değerine 
oranının daha düşük olmasıdır. İşgücü başına göreli olarak daha çok 
üretim aracı kullanan kesimlerdeki kapitalistler, bu oranın (K JL 
nin) daha düşük olduğu kesimler kadar kâr oranı elde edemeyecekleri 
için Sraffa,  bu kesimleri açık veren kesimler olarak tanımlamaktadır. 
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Buna karşılık işgücü başına dalıa az üretim aracı kullanan kesimler ise 
fazla  veren kesimler olmaktadır. 

Böylece, bölüşüm değiştiği, ancak fiyatlar  sabit kaldığı zaman, 
kesimlerde farklı  kâr oranlarının ortaya çıkması, kâr oranlarının eşitlen-
mesi için fiyatların  değişmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Fiyatlar 
bütün kesimlerde aynı kâr oranını verecek şekilde değiştiği zaman, 
(12.19)'un sağ tarafındaki  mallar ile sol tarafından  üretim araçlarının 
değerleri değişecek, fiyatlar  da, malların içerdikleri işgücü miktar-
larıyla orantıh olmaktan çıkacaktır. 

(12.7.a)'da ölçü birimi olarak toplam artık veya millî gelir alın-
dığı için r = 0 iken toplam ücretler millî gelire eşit olacaktır: w m a x L = 1. 
(12.6) gereğince L—l olduğundan r = 0 iken wmax = 1 olmaktadır. 
Diğer yandan K*i  ve Q*t de sistemde aynı birim cinsindçn ölçülmektedir; 
kısaca bunlar, millî geliri oluşturan bileşik mal cinsinden ifade  edilen 
üretim araçları ve output değeridir. Ancak r = 0 ve w m a x — 1 olduğu 
zaman Q*f  lwmax ve K*t  /ıvmax,  yani outputun ve üretim araçlarının iş-
gücü zamanı cinsinden ölçülen değerleri de sırasıyla Q*t ve K* i 'ye eşit 
olacak ve dolayısıyla (12.18): 

K\  + Lt = Q*t (12.18.a) 

şeklinde dönüşecektir. Bu eşitliğin sol tarafı  dolaylı (K*  f)  ve dolaysız 
(L;) işgücü miktarları, sağ tarafı  ise outputun işgücü-değeri veya içer-
diği toplam işgücü miktarıdır. Bu durumda (12.20)'deki LjK*  oran-
larının eşit olması, sermayenin organik bileşiminin eşdenli olmasından 
başka bir şey değildir. Eğer bu oranlar bütün kesimlerde aynı ise, üc-
retler değiştiği zaman fiyat  değişmelerine gerek kalmadan kâr oranları 
eşitleneceğinden, bütün ücret ve kâr oranı düzeylerinde, işgücü zamanı 
cinsinden ölçülen fiyatlar  malların işgücü içerikleriyle orantılı olacak-
tır.1 Buna karşılık L jK,  r—O iken bütün kesimlerde aynı değilse, kesim-

1 Bilindiği gibi kesimlerdeki sermayenin organik bileşimi eşit olsa bile kâr oranı pozitif 
olduğu zaman, malların satın alabileceği işgücü miktarları, yani işgücü cinsinden ifade  edilen 
fiyatlar,  malların içerdikleri işgücü miktarlarım aşacak, yani Marxist değerlerden daha yük-
sek olacaktır (bkz. Böl. 3.1.). Bu nedenle kâr oranı pozitif  iken fiyat-değer  eşitliği söz konusu 
olmayıp, sadece fiyatların  değerlerle orantılı olduğundan bahsedilebilir. Dolayısıyla, sermayenin 
organik bileşimi eşdenli ise, kâr oranı pozitif  olduğu zaman, bütün kesimlerin üretim araçlarının 
işgücü cinsinden ölçülmüş fiyatlarla  hesaplanan değerleri aynı oranda artacak, yani L I K oranı 
bütün kesimlerde aynı oranda düşecek ve kesimlerin L/K  oranları arasındaki eşitlik bozulma-
yacaktır. 

Burada, buna ilâveten, ikinci bir sorun ortaya çıkmaktadır; ölçü birimi sorunu. Sraffa  bu 
aşamada millî geliri oluşturan bileşik malı ölçü birimi olarak almaktadır. L = 1 olarak tanım-
landığından r = 0 iken, bu bileşik mal cinsinden ölçülen fiyatlar  Marxist değerlere eşittir. Dola-



s r a f f a  : m a l l a r ı n m a l l a r i l e ü r e t i m i 299 

lerdeki işgücü-üret-im araçları değeri oranları, kâr oranının bütün di-
ğer değerleri için de birbirlerinden farkk  olacaktır. Kısaca, L jK  oran-
ları r = 0 iken bütün kesimlerde aynı ise r'nin bütün diğer değerleri 
için de aynı, farkb  ise r'nin bütün diğer değerleri için de farklıdır. 

Böylece r = 0 iken L/K* oranları kesimlerde aynı değilse, kâr ora-
nının eşitlenmesi için fiyatların  değişmesi gerekmektedir. Yukarıdaki 
sistemde fiyatların  değişerek kâr oranlarını eşitlediğini varsayalım ve 
bu kâr oranını f,  yeni ücreti de w ile gösterelim (îv  = wmax — dw  = 1 
— dw).  (12.20)'de, fiyatlar  değişmeden önce, r'den daha düşük kâr 
oranı elde eden kesimler açık veren, daha yüksek kâr oranı elde eden 
kesimler ise fazla  veren kesimlerdir. Açık veren kesimlerdeki L/K* 
oranları, fazla  veren kesimlerdeki oranlardan daha düşük olacaktır. 

Şimdi (12.20)'de öyle bir kesim olduğunu varsayalım ki bu kesimde, 
fiyatlar  değişmeden  önce ortaya çıkan kâr oranı r'ye eşit olsun. Bu 
kesime e'inci kesim dersek: 

r e = F = (LJK*.)  dıv  (12.21) 
olmaktadır. İşte bu kesimin Le/K*e  oranı, açık ve fazla  veren kesimleri 
birbirlerinden ayıran kritik veya dengeleyici bir orandır. Açık ve fazla 
veren kesimleri saptamak için, diğer kesimlerdeki L/K*  oranlarını bu 
kritik oranla kıyaslamak yeterli olacaktır. Eğer bir kesimin L jK* 
oranı bu kritik orandan daha yüksekse, o kesim fazla  veren kesim ola-
cak ve r'den daha yüksek bir kâr oranı elde edecektir. Aksine bu kritik 
orandan daha düşük bir oranla çalışan kesim ise açık verecek ve r'den 
daha düşük bir kâr oranı elde edecektir. 

Bu kritik orana sahip olan kesimde, ücretlerin düşmesiyje ortaya 
çıkan artık, fiyatların  değişmesine gerek kalmadan o kesimde, ekonomi-
nin tümünde ortaya çıkan eşdenli kâr oranını sağladığı için, bu kesimin 
ürettiği outputun fiyatının,  kullandığı üretim araçlarının fiyatına  oran-
la değişmesi gerekmemektedir. Nitekim bu kesimin (12.19)'daki fiyat 
denklemini yazarsak: 

yısıyla r = 0 ikcıı L/K  oranları dolaysız-dolaylı işgücü oranlandır. Ancak r pozitif  değer aldığı 
zaman ıv < 1 olacağından, bu iki birim, yani bileşik mal ve işgücü cinsinden ifade  edilen fiyatlar 
farklılaşacaktır.  Vj,j  malının içerdiği işgücü miktarını; pj bu malın, millî geliri oluşturan bileşik 
mal cinsinden fiyatım,  uı da aynı mal cinsinden ölçülen ücreti gösteriyorsa r = 0 ve ıc = 1 iken: 
Pj = 'p-/w — Vj  olacaktır. Sermayenin organik bileşimi eşdenli olsa bile r > 0 ve w < 1 iken 
Pj l%o > Vj ve pj /u> > Pj olacak, yani malın satın alabileceği işgücü, hem içerdiği işgücü mikta-
rından, hem de bileşik mal cinsinden ifade  edilen fiyatından  yüksek olacaktır. Bu nedenle sis-
temdeki bütün kesimlerin organik bileşimleri aynı bile olsa, herhangi bir kesimin L jK  oranı 
T  — 0 iken bir değer-oraııı olduğu halde r > 0 iken, K'nın ölçü birimi ne olursa olsun, bu oran 
değer oranından farklı  bir fiyat  oranıdır. 
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K\  (1  +f)  + Le w = Q 
e (12.22) 

eşitliği, (12.21) gereğince, K*c  ve Q*e değişmeksizin sağlanmaktadır. 

Ancak, kritik oranlı bu kesimin ürettiği ınalııı fiyatının  değişip 
değişmeyeceği sadece bu kesimin üretim koşullarına bağlı değildir. 
Eğer bu kesimin kullandığı üretim araçlarının üretildiği kesimlerde bu 
kritik oran yoksa, o kesimlerdeki kâr oranının r'ye eşitlenmesi için 
ürettikleri malların fiyatı  değişecek; bu, kritik oranlı kesimin kullandığı 
üretim araçlarının fiyatını  ve bu kesimin üretim maliyetini değiştire-
cektir. Kritik oranlı kesimdeki kâr oranının r'de kalması için, K*e 'deki 
bu değişme, bu kesimin ürettiği malın fiyatının  değişmesine yol aça-
cak, yani kritik oranlı kesimin ürettiği malın fiyatındaki  bu değişme, o 
kesimin değil diğer kesimlerin üretim koşullarından doğacaktır. 

Dolayısıyla, kritik oranlı bir kesimin ürettiği malın fiyatının  de-
ğişmemesi için, o kesimin kullandığı üretim araçlarının üretildiği ke-
simlerin de kritik orana salıip olmaları gerekir. Aynı sonuç, bu üretim 
araçlarını üreten kesimler için de söz konusu olduğundan, bu üretim 
araçlarının da üretim araçlarını üreten kesimlerin de kritik oranlı olması 
gerekmektedir. Böylece, bu koşulun sürekli olarak gerçekleşmesi 
için, ekonomide birbirlerinin üretimine dolaylı veya dolaysız olarak 
giren bütün temel malların  kritik oranla üretilmesi gerekmektedir. 
Eğer bu koşul gerçekleşmezse, bütün diğer temel mallar kritik oranla 
üretilirken bir tek temel malın farklı  bir oranla üretilmesi halinde bile, 
sistemdeki bütün malların fiyatları  değişecektir. Bunun sonucunda, 
kritik oranlı e'inci kesimde üretilen e'inci malın fiyatı  da değişerek 
(12.22)'deki fiyat  denklemi: 

haline gelecek, bu kesimde kullandan üretim araçlarıyla üretilen malın 
fiyatları  işgücü değerlerinden sapacaktır. 

Fiyatların ne yönde değişeceği kesimlerin göreli üretim araçları 
yoğunluğuna ve açık veya fazla  veren kesimler olmasına bağlıdır. 
Açık veren bir kesimde üretilen malın fiyatının,  o kesimde kullanılan 
üretim araçlarına oranla artması, kâr oranının yükselmesine yol aça-
caktır. Bu, kesimin ürettiği gayri safi  outputun daha küçük bir par-
çasının üretim araçlarının satın alınması için kullanılması sonucunu do-
ğuracak ve kapitalistlere daha fazla  artık kalmasını sağlayacaktır. 
Böylece, outputun fiyatı  üretim araçlarının fiyatlarına  oranla arttığı 
zaman, kesimde yaratılan katma değer de artmaktadır. 

Kc  (1+f)  + Lew = Q, 
e 

(12.23) 
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Ancak bu mutlaka,  üretim araçları yoğunluğu fazla  olan kesim-
lerde üretilen inalların fiyatlarının,  o kesimlerde kullanılan üretim 
araçlarının fiyatlarına  oranla artacağı anlamına gelmez. Eğer yüksek 
yoğunlukta üretim aracı kullanan bir kesimin üretim araçları, dalıa da 
yüksek üretim araçları yoğunluğuyla üretiliyorsa, o kesimde üretilen 
malın fiyatı,  üretim araçlarının fiyatlarına  oranla azalabilir. Bunun 
nedeni, bu üretim araçlarının daha fazla  açık veren kesimlerde üretil-
mekte olmasıdır. Bu olgu açık veren kesimde kâr oranının artmasını 
engellemeyecektir. Nitekim (12.19)'dan: 

( l+r ,> = ( Ç V * * , ) ( 1 - wLtİQ\)  (12.24) 

(«itliğini yazarsak, kâr oranındaki değişmenin sadece Ç/K'ya değil 
aynı zamanda wL jQ'ya  da bağlı olduğu görülür. Q /K  azalsa bile tvL IQ 
daki azalış kâr oranının yükselmesini sağlayabilir. Bir malın fiyatı, 
sadece o malın üretildiği kesimin üretim araçları yoğunluğuna değil, bu 
üretim araçlarının üretildiği kesimlerin de üretim araçları yoğunluğuna 
bağlı olduğundan, ücretler değiştiği zaman, fiyatların  ve malların de-
ğişim oranlarının hangi yönde değişeceği konusunda bir genelleme 
yapma olanağı ortadan kalkmaktadır. Eğer kesimlerin üretim araçları 
yoğunlukları farklı  ise, söylenebilecek tek şey, ücretler değiştiği zaman 
fiyatların  ve malların değişim oranlarının sabit kalamayacağıdır. 

Bölüşüm değiştiği zaman, kesimlerin ürettikleri malların fiyat-
larının değişmemesi için, birbirlerinin üretim araçlarını oluşturan mal-
ların üretildiği bütün kesimlerdeki işgücü-üretim araçları oranının 
kritik orana, yani L e /K* c ' ye eşit olması gerekmektedir. Bu eşitlik 
sağlandığı zaman, sistemdeki hiç bir malın fiyatı  değişmeyecek, hem 
K t hem de Qt sabit kalacaktır. Bu durumda, ücretler değiştiği zaman kâr 
oranı, fiyatların  değişmesine gerek kalmadan eşitlenmektedir. Şimdi 
bu koşulun gerçekleştiğini ve (12.20)'deki Lt jKt  oranlarının LejK*c 
ye eşit olduğunu varsayahm. Bu durumda (12.19) ve (12.20)'deki kâr 
oranları eşitlenecek ve (12.19)'daki eşitlikler, kâr oranının bütün de-
ğerleri için gerçekleşecektir. Ücretler ne olursa olsun, fiyatlar  malların 
işgücü içerikleri ile orantılı olmakta, ücretlerdeki bir düşme bütün 
kesimlerde aynı kâr oranını verecek kadar bir artık ortaya çıkar-
maktadır. Bu durumda (12.22)'yi: 

(Q\  - K\)jK%  = r + (Lt\K\)  w (12.25) 

şeklinde yazarsak, bu eşitliğin sol tarafı  kritik oranlı kesimdeki artığın 
değerinin, bu kesimin üretim araçlarına oranını göstermektedir. Net 
outputu Y*e  — Q*e — K*e  olarak tanımlarsak bu eşitlik: 
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duğundan, bu eşitlik aynı zamanda bütün kesimlerin net output-üre-
tim araçları oranının aynı olduğunu göstermekte, diğer bir deyimle, 
bütün kesimler kritik işgücü-üretim araçları oranına sahip olduğu zaman, 
kesimlerdeki net output-üretim araçları oranı da eşitlenmektedir. 
Le[K*e  oranı, ücretler ve kâr oranı ne olursa olsun sabit kaldığından, 
bütün ücret düzeylerinde kesimlerin Y/K  oranları birbirlerine eşittir. 
Dolayısıyla (12.26), L e / K * c ve Y*e/K*e  veri iken, ücretteki değişme-
lerin kâr oranı üzerindeki etkisinin ne olduğunu göstermekte, sadece 
ücretlere bağlı olarak kâr oranını tanımlamaktadır: 

eşitliğinin sağ tarafındaki  tek  değişken  ücret olmaktadır. Bu nedenle, 
ücret ile kâr oranı arasındaki ilişki, fiyat  sorunundan  bağımsız olarak 
belirlenebilmektedir. 

Bu ilişkiyi daha da basitleştirmek için (12.26)'daki Le/K*e  oranı 
yerine (12.21)'deki değerini koyar ve dw=  1 —w olduğunu hatırlarsak: 

olacaktır. Dolayısıyla bütün kesimlerin kritik orana sahip olduğu bir 
sistemde, r ile w arasındaki ilişki, sadece sabit bir orana, Y  jK  oranma 
bağlı olarak ifade  edilmektedir. Ücretler, kesimlerin net outputu ve üre-
tim araçları, sistemde yaratılan artık veya sistemin millî gelirini oluştu-
ran bileşik mal cinsinden ölçülmekte, w sıfır  ile bir arasında değerler 
almaktadır. 

Böylece, açık ve fazla  veren kesimleri birbirinden ayıran kritik 
oranı L/K  ile değil Y/K  ile belirlemek olanağı ortaya çıkmaktadır. 
L jK  oranı, sistemdeki ölçü biriminden bağımsız değildir. Buna karşılık 
Y/K malların hangi birimle ölçüldüğünden bağımsızdır. Ölçü birimi ne 
olursa olsun y de K  da aynı birim cinsinden ifade  edildiği ve bütün 
kesimlerde kritik oranda üretim yapıldığı için, üretimin teknik koşul-
ları veri ikeıı Y/K  oranı ne bölüşüme, ne de ölçü birimine bağlı olarak 
değişmeyecektir.1 

Sadece kendisi değil kullandığı üretim araçları, bu araçların üre-
timinde kullanılan üretim araçları, kısaca, bütün üretim araçlarının 
üretim araçları kritik veya dengeleyici oranda üretilen bir mal bulun-

r (Y*e/K*e)  - (LJK*e)  w (12.27) 

r=\Y*JK%)  (1  - w) (12.28) 

1 Bu oran hasıla-sermaye katsayısından başka bir şey değildir. Burada bu katsayı bütün 
kesimlerde aym olup bölüşümden bağımsızdır. 
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duğu zaman bu mal, Ricardo'nun değişmeyen değer ölçüsünün bütün 
niteliklerine sahip olacaktır. Bölüşüm değiştiği zaman bu malın fiyatı, 
ne kendi, ne de sistemdeki üretim araçlarının üretim koşullarından do-
ğan bir nedenle, bu malın üretim araçlarının fiyatlarına  göre değişme-
yecektir. Dolayısıyla, sistemde kritik oranla üretilmeyen malların fi-
yatları bu mal cinsinden ölçüldüğü zaman, bölüşüm değiştikçe, fiyat 
oranlarında meydana gelecek değişmenin, ölçü biriminin değil ölçülen 
malın üretim koşullarından doğduğunu söylemek olanağı ortaya çı-
kacaktır. Bu özellik yukarıdaki ölçü birimlerinde meVcut değildir. Sis-
temde üretilen toplam artık, yukarıdaki niteliğe sahip olmadığı için 
bu ölçü. birimi, bölüşümdeki değişmelere karşı 'değişmez' değildir. Üc-
retler değiştiği zaman sistemdeki bütün malların fiyatları  bu ölçü 
birimine göre değişirken, (12.8)'deki ölçü biriminin bu değişmeden et-
kilenmediği söylenemez. Bunun nedeni, (12.8)'deki bileşik malın kri-
tik oranla üretilmemesidir. Bu durumda /'iııci malın fiyatında  meyda-
na gelen değişmenin, bu malın üretimindeki işgücü-üretim araçları 
yoğunluğunun niteliğinden mi, yoksa ölçü biriminin üretildiği sistem-
deki işgücü-üretim araçları yoğunluğunun niteliğinden mi doğduğunu, 
kısaca değişen şeyin y'ınci malın fiyatı  mı, yoksa ölçü birimi mi oldu-
ğunu saptamak olanağı yoktur. Bunu fizikten  bir örnekle anlatabiliriz. 
Elimizde n tane farklı  metal olduğunu ve bu metallerin boylarının 
ısıya karşı duyarlığını ölçmek istediğimizi düşünelim. Bunun için, 
bu metallerin rasgele bir bileşiminden yapılmış bir cetvel kullanalım. 
Belli bir ısı derecesinde bu metallerin boylarını tek tek ölçelim ve ısıyı 
bir derece arttıralım. Isı arttığı zaman bu metallerin bazlılarının uzadığını 
bazılarının da kısaldığını (!) varsayalım. Elimizdeki cetvel bu metal-
lerin rasgele bir bileşiminden yapılmış olduğu için, ısı arttığı zaman 
cetvelin boyunun sabit kalacağını, yani cetveli oluşturan metallerdeki 
kısalmalarla uzamaların birbirini götüreceğini söylemek olanağı yoktur. 
Bu durumda örneğin y 'nci metalin boyunu ısı değiştikten sonra ölçtü-
ğümüz zaman, eğer bunun boyunun ısı değişikliğinden öncekine kıyas-
la daha uzun olduğunu görürsek, bu farkın  bizatihi j 'inci metalin bo-
yunun ısı arttıkça uzamasından mı, yoksa cetvelin boyunun kısalma-
sından mı doğduğunu söylemek, kısaca, ısı değiştiği zaman cetvelin 
boyu sabit kalmadığı için, /'nci metalin boyunun ısıya karşı duyarlı-
ğını ölçmek olanağı yoktur. 

Bu benzetmedeki n tane metalin yerine n tane mal; bunların boy-
ları yerine n tane malın fiyatı;  ısı yerine bölüşüm veya ücret; cetvel 
yerine de ölçü birimi veya yukarıdaki millî geliri oluşturan malı koyarsak, 
rasgele seçilmiş bir ölçü biriminin, fiyatların  bölüşüme bağb olarak de-
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ğişme derecelerini ölçmekteki etkinliği ortaya çıkar. Eğer rasgele 
seçilmiş bir metal bileşiminden yapılmış cetvel yerine, ısıya karşı 
duyarlı olmayan bir cetvel kullanırsak, bu cetvel metallerin ısıya 
karşı duyarlığının ölçülmesinde geçerli bir araç olacaktır. Bu cetvel 
öyle bir metal bileşiminden yapılmış olacaktır ki, ısı değiştiği zaman, 
bu bileşim içindeki metallerin bazılarının boyu uzayacak, bazılarının 
kısalacak ve bunlar birbirlerini götürerek cetvelin boyu, ısı ne olursa 
olsun, sabit kalacaktır. 

İşte kritik veya dengeleyici oranla üretilen malın değerinin, bö-
lüşüm değiştikçe, bu malın üretiminde kullanılan üretim araçlarına 
oranln değişmemesi, bu malı yukarıdaki anlamda ideal bir ölçü birimi 
haline getirmektedir. Ancak (12.7.a)'deki sistemde böyle bir malm 
mevcut olduğu söylenemez. Bununla beraber Sraffa,  herhangi bir üre-
tim sisteminden böyle bir malın türetilmesi  olanağının her zaman var 
olduğunu ve bunun nasıl türetildiğini göstermektedir. Bunun için 
önce kritik veya dengeleyici oranın ne olduğunu saptamak gerekmek-
tedir. Birbirlerinin üretiminde dolaylı veya dolaysız olarak kullanılan 
malları üreten bütün kesimler kritik orana sahip oldukları zaman, 
bütün kesimlerde YjK  oranı eşitlenmekte ve bu oran bölüşüme bağlı 
olarak değişmem ektedir. (12.7.a)'deki sistemde bunun sağlandığı 
tek durum, ücretlerin sıfır  olduğu ve bütün gelirin kârlara gittiği, yani 
kâr oranının maksimum olduğu durumdur. Bu durumda maksimum 
kâr oranı, R, kesimlerdeki net outıputun, üretim araçlarının değerine 
oranına eşit olmakta; kâr oranı bütün kesimlerde aynı olduğu için ke-
simlerin Y/K  oranları eşitlenmektedir. (12.7.a)'da w = 0 iken: 

Kİ(1+R)  = Qİ  (12.29) 
veya: 

R = YJK,  (12.30) 
olmakta; Yf,  i'inci kesimdeki net outputun değerini, K i de üretim araç-
larının değerini göstermektedir. Dolayısıyla, (12.7.a)'da tek den-
geleyici oran, sistemin maksimum kâr oranıdır. Eğer (12.7.a)'da, net 
output-üretim araçları oranı bu maksimum kâr oranına eşit kritik 
oranlı bir mal oluşturulursa, bu mal, yukarıdaki niteliklere sahip bir 
ölçü birimi olacaktır. Böyle bir malm oluşturulması ise, sistemin, alt 
sistemlerin elde edilmesindekine benzer bir doğrusal  dönüştürmeye 
tabi tutulmasıyla sağlanabilir. 

(12.7.a)'daki sistemden yapay olarak türetilecek olan bu ölçü 
birimi, yukarıdaki kritik oranlı malın niteliklerine sahip olan bileşik 
bir malıdır. Bu bileşik mal, sistemdeki bütün temel mallardan oluş-
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inakta, bunun üretiminde bütün temel mallar kullanılmaktadır. Her 
malın bileşik mal içindeki miktarı, o malın bileşik malın üretim araç-
ları içindeki miktarını aynı oranda aşmalıdır. Bu koşul gerçekleştiği 
zaman, malların bileşik mal içindeki oranlarıyla üretim araçları için-
deki oranları birbirlerine eşittir. Diğer yandan bu koşul, her malın 
üretilen miktarının, malın kullanılan miktarını belli ve sabit bir oran-
da aşması demek olduğundan, farklı  mallardan oluşmasına rağmen, 
bileşik malla bu malın üretim araçlarını, fiyatlardan  bağımsız olarak 
kıyaslamak olanağı vardır. Her malın bileşik mal içindeki miktarı, 
o malın toplam üretim araçları içindeki miktarını aynı oranda aştığı 
için, bileşik malın tümü de, bu malın üretimi için kullanılan üretim 
araçlarını aynı oranda aşacaktır. Sraffa,  bu bileşik mala, bileşik  stan-
dart  mal veya kısaca standart  mal; bu malm üretildiği kritik oranlı 
sisteme de standart  sistem adını vermektedir. Ancak ölçü birimi olarak 
standart malı değil, standart sistemde üretilen net bileşik malı, yani 
standart malla üretim araçları arasındaki farkı  almakta, bunu da 
standart  millî  gelir  olarak adlandırmaktadır. 

(12.7.a)'daki sistemden standart sistemi türetmek için, bu sis-
temin, yukarıdaki özellikleri verecek şekilde dönüştürülmesi gerek-
mektedir. Bunun için (12.7)'deki üretim sisteminden işe başlaya-
rak kesimlerin üretim yoğunluklarını, yukarıdaki koşullara göre 
dönüştürelim: 

1ı M m A n » • • • ' A m ) ; L, A t 

h (A21>  A22 » A2„) i L2 A2 (12.31) 

9n (Anr  An2 '  • • Ann) » L„ -> An 

Sol tarafta  malların üretimi için kullanılan üretim araçları ve işgücü 
miktarları; sağ tarafta  ise her maldan üretilen gayri safi  miktar yer al-
makta ve kesimlerin üretim yoğunlukları qt ile çarpılarak değiştiril-
mektedir. Ortaya çıkacak standart sistemde gerçek sistemdeki kadar 
işgücü kullanılması, bu iki sistemin kıyaslanmasını kolaylaştıracağın-
dan, bu katsayılar üzerine şu sınırı koyalım: 

İ qt Lt = 1 (12.32) 

yani, üretim yoğunlukları değiştirilmiş yeni sistemde de toplam olarak 
L = 1 kadar işgücü kullanılmalıdır. 

Standart sistemin ürettiği bileşik mal, yani standart mal, Aı...An 
mallarından oluşmakta; bu mal içinde qtAı kadar birinci; q2A2 kadar 
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ikinci;...; q„An kadar da n'inci mal bulunmaktadır. Buna karşılık 
birinci maldan bütün sistemde üretim aracı olarak kullanılan miktar, 

n 
E Aix = qlAn-{-q2A2l  + . . . + qn

Anv kısaca, birinci kolonun 

g'larla çarpıldıktan sonra toplamıdır. Aynı şekilde ikinci, üçüncü ve 
re'nci mallardan kullanılan toplam miktarlar; ikinci, üçüncü ve /ı'inci 
kolonların f/'Iarla  çarpıldıktan sonraki toplamı olmaktadır. Her mal-
dan gayri safi  olarak üretilen miktar, o malın sistemde kullanılan top-
lam miktarını aynı oranda aşacağından: 

q1A1IE  q ı A i x = q2A2jZ  qtAi2 = . . . = q„A„jZ  qiAin (12.33) 
i I  i 

Bu eşitliklerin payındaki ifadeler,  her malın üretilen gayri safi 
miktarı; paydasındaki ifadeler  ise, o malın sistemin tümünde kullanı-
lan miktarıdır. Paydaki gayri safi  miktarları Qy, paydadaki üretim 
aracı olarak kullanılan miktarları da R j ile gösterirsek, bu eşitlikleri 
şu şekilde yazmak olanağı vardır: 

Qj I  Rj = Çı/K. = QJR2  = . . . = Qn!^n  (12.34) 

Burada pay ve paydadaki malların aynı mallar olduğu hatırlanmalıdır. 
Her maldan üretilen net miktarı ile tanımlarsak ( ¥ j = Q j — Rj): 

YjİKJ  = Fı/^ı  = Y2\R2  = . . . YnjRn  (12.35) 

olacak, yani malların net output-üretim araçları oranı eşitlenecektir. 
Standart millî gelir, F,, kadar birinci, ikinci... n'inci mal-
lardan oluşmaktadır. Standart millî gelir içindeki malların birbirlerine 
oranı, Yy.  Y2:  ... : Yn,  bu millî geliri üretmek için kullanılan üretim 
araçlarının birbirlerine oranına, Rr. R2: ...: £„'ye eşit olduğundan, 
standart millî gelir ile üretim araçları arasındaki oran, fiziksel  mallar 
oranı olarak ifade  edilebilir. Bu, (12.35)'e eşit olacaktır: 

(Z,  ?2, . . . , Y„)  = ( 1 2 3 6 ) 

(Ru  R2, . . . , Rn) 

olmaktadır. Bu oranın payındaki ifade,  standart millî gelir vektörü, 
paydasındaki ifade  ise üretim araçları vektörüdür. (12.35)'deki eşitlikler 
nedeniyle bu iki vektör, fiyatlara  gerek kalmadan fiziksel  mal cinsin-
den birbirleriyle kıyaslanabilmektedir. Eğer malların fiyatlarını  kul-
lanırsak (12.36): 
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(p,  F,  + p2 Y2  + ... +pnYn)l(p1R1  + p2R2 + ... + P n Rn) 

= PJTJIPJZJ  (12-37) 
Sistemdeki Yj / R j oıaıı sabit ve bütün ji'ler için aynı olduğundan, 
fiyatlar  ne olursa olsun, (12.37)'deki oran da sabittir. Dolayısıyla bu 
oranın payındaki standart millî gelirin değerinin paydasındaki üretim 
araçlarının değerine oranı, bölüşüm ve fiyatlar  ne olursa olsun sabit 
kalmaktadır. Bu nedenle standart millî gelir: 

= PıF  + p2Y2  + ... + PnY„  (12.38) 
değeri, üretim araçlarının değerine oranla değişmeyen, bileşik bir mal 
olup, ideal bir ölçü biriminin gerektirdiği niteliklere sahiptir. Bölü-
şümde meydana gelen bir değişme fiyatları  etkileyeceği halde (12.37) 
deki oranı etkilememekte, ekonominin net output-üretim araçları ora-
nı, standart sistem içinde, hem miktar  hem de  değer  oranı olarak  sabit 
kalmaktadır. Bunun nedeni, malların net output içindeki oranları ile 
üretim araçları içindeki oranlarının aynı olmasıdır. 

Sraffa,  (12.36) ve (12.37)'deki orana standart  oran admı vermek-
tedir. Standart oran, (12.7)'deki sistemin maksimum kâr  oranına 
eşittir;  zira (12.37)'deki oran, standart sistemde üretilen net outputun 
değerinin, kullanılan üretim araçlarının değerine oranı olup bu, ücret-
ler sıfır  olduğu zaman, sistemde egemen olan kâr oranını vermektedir. 
Kâr oranı ile ücretler arasındaki ilişki, kesimlerin üretim yoğunlukların-
dan bağımsız olduğu ve standart sistemin gerçek sistemden tek farkı 
kesimlerdeki üretim yoğunluklarında olduğu için, standart sistemin 
maksimum kâr oranı ile gerçek sistemin maksimum kâr oranı birbiri-
ne eşittir. Dolayısıyla, standart sistemde her malın üretilen net miktarı, 
o malın sistemde üretim aracı olarak kullanılan miktarını standart 
oranda, yani maksimum kâr oranında aşmaktadır: 

QJ = (1+E)  RJ veya: (12.39) 

olmaktadır. Aynı ilişki standart sistemin millî geliri ile bu sistemdeki 
üretim araçlarının değeri arasında da mevcuttur. (12.37)'nin payda-
sındaki üretim araçları değerine KS  dersek: 

YJKS  = R (12.40) 
olmaktadır. 

Ücretler standart gelir cinsinden ölçüldüğü, yani (12.38)'deki 
standart gelir ölçü birimi olarak alındığı zaman: 
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= ı (12.41) 

olacak ve standart gelirin bir payı olarak ifade  edilen ücretler, ws, 
ile kâr oranı arasındaki ilişki, fiziksel  bir oran niteliğinde olan standart 
oran veya maksimum kâr oranı yoluyla sağlanacak ve fiyatlardan 
bağımsız olarak formüle  edilebilecektir. Ks,  standart sistemin üretim 
araçlarının değeri olduğundan bu sistemde elde edilecek kâr rKs;  bu-
nun standart gelir içindeki payı ise rKs/Ys  olmaktadır. Ücretlerin ve 
kârların payları toplamı bire eşit olduğundan: 

olmaktadır. Bu ücret-kâr ilişkisi, daha önce incelenen kritik oranlı 
malın üretimindeki u—r ilişkisiyle, (12.28) ile, tamamen özdeştir. 
Değişmeyen değer ölçüsünün ücret-kâr ilişkisine getirdiği açıklık (12. 
42)'de görülmektedir. Ks/Ys  oranı ücretlerden tamamen bağımsız 
fiziksel  bir oran olduğu için, ücret-kâr ilişkisini, bölüşümdeki değiş-
menin fiyatlar  üzerindeki etkisinden soyutlayarak belirlemek olanağı 
ortaya çıkmaktadır. Bunun için gerekli tek şey, ücretleri standart millî 
gelirin bir oranı olarak ifade  etmektir. 

ws + rKJYs  = 1 

veya, (12.40) göz önüne alınarak: 

r == R ( l - ı o 5 ) 

(12.42) 

(12.43) 

R 
0 

ŞEKlL 12.1 . 

Bu durumda, standart sistemde ortaya çıkan kâr oranı, mal-
ların fiyatlarından  bağımsız fiziksel  bir orandır; ücret standart gelir 
cinsinden verildiği zaman, ücreti oluşturan mallar arasındaki oranlar, 
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bu malların standart gelir içindeki oranları ile aynı olmakta, w* 
azaldığı zaman, bütün malların ücrete giden miktarları aynı oranda 
düşmekledir. Eğer standart gelir (3^4, 6 B , 6C)  kadar A, B ve C malla-
rından oluşuyorsa, ücret 1 /3 olduğu zaman, işgücünün elde ettiği bileşik 
mal (A,  2B, 2C) olacaktır. Bu durumda toplam kârlar standart gelir 
cinsinden (2A, 4B, 4C) olmaktadır. Eğer sistemin maksimum kâr 
oranı, JR=0.30 ise1, kâr oranı r=0.20 olacaktır. 

Standart sistemde ortaya çıkan ve miktarlar oranı ile ifade  edilen 
bu ücret-kâr ilişkisi, ücretler standart millî gelir cinsinden ölçülmek 
kaydıyla, standart sistemin türetildiği gerçek sistemde de geçerlidir. 
Bunun nedeni standart sistemin temel rolünün, değişmeyen bir ölçü 
birimi sağlamasıdır. Ücretler bu birim cinsinden ifade  edildiği zaman, 
gerçek sistemde ortaya çıkan kâr oranı ile standart sistemde ortaya 
çıkan kâr oranı aynı olacaktır. Standart sistem, gerçek sistemin 
bütün temel üretim denklemlerini içermekte; gerçek sistemle olan 
tek farkı,  kesimlerin üretim yoğunluğunda ortaya çıkmaktadır. 
Ücret-kâr ilişkisi ise, ücret ne cinsinden ölçülürse ölçülsün, kesim-
lerin üretim yoğunluklarından, yani ölçekten bağımsızdır ve standart 
sistem ile gerçek sistem aynı maksimum kâr oranına sahiptir. Gerçek 
sistemdeki net outputtan, standart millî gelir cinsinden verilmiş ücret-
ler düşüldüğü zaman geriye kalan mallar arasındaki oran, standart 
sistemdeki orandan farklı  olacaktır. Ancak burada fiyatlar  işin içine 
girmektedir: fiyatlar  da ücret gibi standart millî geliri oluşturan bileşik 
mal cinsinden ölçülmektedir. Kâr-ücret ilişkisinin her iki sistemde 
de aynı olması nedeniyle, gerçek sistemde, her kesimdeki net out-
putun değerinden, standart gelir cinsinden ifade  edilmiş ücret dü-
şüldükten sonra kalan kısmın, yani kârların, kesimlerde kullanılan 
üretim araçları değerine oranı aynı olacak ve böylece kâr oranları eşit-
lenecektir. Dolayısıyla, standart sistemde bir miktar  oranı olarak ifade 
edilen kâr oranı, gerçek sistemde bir değer  oranı olarak ortaya çıkacak 
ve bunlar birbirine eşit olacaktır. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, ücretler standart gelir 
cinsinden verildiği zaman, gerçek sistemdeki ücretlerin gerçek  sistemin 
millî gelirine oranının farklı  olacağıdır. Bunun nedeni, gerçek ve stan-

1 Maksimum kâr oranının 0.30 olması halinde Ks  = (10^4, 20B, 20C) ve dolayısıyla, 
A, B ve C mallan arasındaki oranlar Ks  içinde de Ys  içindeki gibi olmaktadır. Bu durumda 
kâr oranını, standart gelir cinsinden toplam kârları KJ1  ye bölerek bulabiliriz: r = (2A, iB, 
iC)l(10A,  20B, 20C) = 0.20 olmaktadır. Görüldüğü gibi ücretler standart gelir cinsinden ve-
rildiği ve standart malın bileşimi bilindiği zaman kâr oranı, fiyatlar  işin içine girmeden hesap-
lanabilmek tedir. 
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dart sistemlerdeki gelirlerin farklı  bileşik mallar olmasıdır. Gerçek sis-
temde ücretlerin gelir içindeki payının belirlenmesi için izlenmesi 
gereken yol şudur. Standart gelir cinsinden ücret ve maksimum kâr 
oranı verildiği zaman (12.43)'deki eşitlik gerçek  sistemdeki  kâr oranını 
verecektir. Bu durumda gerçek sistemde, r ve ws 'nin değerlerinden ya-
rarlanarak, standart  gelir  cinsinden ölçülen fiyatları,  dolayısıyla, ger-
çek sistemin standart gelir cinsinden ölçülen net outputunun değerini 
bulmak olanağı vardır. Ücretlerin gerçek millî gelir içindeki payı, w;s'nin 
bu net outputa oranıdır. Dolayısıyla kârların payı da, gerçek millî 
gelirden ws çıktıktan sonra kalan kısımdır. 

Standart sistemin formel  olarak nasıl türetileceğim görmek için 
(12.39)'daki eşitlikleri açıkça yazalım: 

(9 l AU  + İ2  A21 + + ir,  Anx) (1+R)  = î l A 

(îı Ai2 + q 2
A

2 2 + . . . +qn
 A J  (1+R)  = q2A2 (12.44) 

(îı  Aın + q2
 Am + ••• + qn

 Ann) (1+R)  = qn
An 

Bu eşitliklerin sol tarafında,  parantez içindeki ifadeler,  her maldan 
standart sistemde kullanılan toplam miktar, sağ tarafındaki  ifadeler 
ise üretilen gayri safi  miktardır. Burada n tane bilinmeyen q, bir de 
bilinmeyen R vardır. (12.44)'deki n tane denkleme ilâveten (12.32)-
deki işgücü sınırlaması, toplam denklem sayısını n -)-l yapmaktadır. 
Böylece n -f-1  tane denklem re-j-l tane bilinmeyen içiıı çözülerek ç'lar 
ve R elde edilir. Bu re-)-l denklem R için re'inci dereceden bir polinom 
verecektir. Bu polinomun çözümünde en fazla  n sayıda farklı  değerde 
R bulunabilir.1 Bu polinomun köklerinden pozitif  olanlarının en kü-
çüğü sistemin maksimum kâr oranına eşittir. En küçük pozitif  değerli 
R için bütün fiyatlar  ve (12.44)'deki g'lar pozitif  değerlidir. R'nin daha 
büyük pozitif  değerleri için ç'lar ve fiyatlar  pozitif  olmayacak, dola-
yısıyla hem R, hem de fiyatlarla  ç'ların pozitif  olduğu tek bir çözüm 
elde edilecektir. Çözümün varlığı; tek olduğu ve en küçük pozitif  de-
ğerli R'nin bu çözümü oluşturduğu hususları Sraffa  tarafından  is-
patlanmış olup burada tekrarlanmayacaktır. 

Ücretler standart gelir cinsinden ölçüldüğü zaman sıfır  ile bir 
arasında değerler almakta, ücretlerin bu sınırlar içindeki bütün değerleri 
için sistemdeki bütün malların fiyatları  pozitif  olmaktadır. Sraffa  bunu 
son derece basit yolla göstermektedir, r = 0 ve w = 1 olduğu zaman 

1 Bu polinom o, R"  + a„R"-'  + ... + anR + c — 0 şeklinde olacak o ; ve c katsayıları, 
Ave A '1er tarafından  belirlenecektir. Bu polinomun en fazla  n farklı  kökü vardır. 
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malların fiyatları  işgücü miktarları ile orantılı olduğundan bu durumda 
bütün fiyatlar  pozitiftir.  Ücret düşerek birden küçük bir değer aldığı 
zaman, kâr oranı (12.43) gereğince pozitif  olacak, fiyatlar  kâr oranını 
bütün kesimlerde bu düzeye getirecek şekilde değişecektir. Bu durumda 
da hiç bir fiyat  negatif  değer alamaz; r ve w pozitif  olduğundan (12.7)'nin 
sağ tarafındaki  fiyatlardan  birinin negatif  bir değer alabilmesi için, 
bu malın üretim araçlarından bazılarının fiyatlarının  negatif  olması 
gereklidir. Bu üretim araçları diğer kesimlerde üretildiği ve bunların 
fiyatları,  diğer kesimlerin fiyat  denklemlerinin sağ tarafında  yer aldığı 
için, hiç bir malın fiyatı  diğerinden daha önce negatif  olamaz: dolayı-
sıyla sistemdeki bütün malların fiyatları  pozitif  olmakta devam eder. 

Gerçek sistemdeki temel olmayan mallar standart sistemde yer al-
mayacaktır. Bunu göstermek için gerçek sistemdeki fc'ıncı  malın temel 
olmayan mal olduğunu, yani dolaysız veya dolaylı olarak diğer malların 
üretiminde kullanılmadığını varsayalım. Bu mal üretim araçları içinde 
yer almadığı, yani bütün Aik lar sıfır  olduğu için: 

q,Alk  + q2A2k + ... + qnAnk = 0 (12.45) 

olacaktır. (12.44)'deki sistemde fc'mcı  kesimin eşitliğini yazarsak: 

(qAlk  + qzA2k + ... + qnAnk) (1 +R) = qkAk  = 0 (12.46) 

olmaktadır. Bu ise qk—0  olduğunu, yani temel olmayan malların stan-
dart sistemde yer almadığını gösterir. Ancak eğer bu mal kendi üreti-
minde kullanılıyorsa, (12.45) sıfıra  eşit olmaktan çıkarak qkAkk  olacak 
ve bu durumda (12.46): 

qkAkk  (l+R)  = qkAk  (12.47) 
haline gelecektir, ( l + ü ) = AkjAkk  olacağından, sistemin maksimum 
kâr oranı (Ak—Akk)  IAkk  dan farklı  ise qk = 0 olacaktır. Eğer sistemin 
maksimum kâr oranı, temel olmayan malın üretildiği kesimdeki net 
outputun, Ak—Akk  nin, bu kesimdeki üretim aracına, Akk  ya, oranına 
eşit ise, qk pozitif  bir değer alabilir. Ancak bu, temel olmayan mahn 
üretiminde kullanılan bütün temel malların, temel olmayan mal cin-
sinden fiyatlarının  sıfır  olması demektir. Temel olmayan malın üretil-
diği kesimde üretim aracı olarak Akk  kadar k  malı malı yanında Akl  ve 
Ak2 kadar da temel mal olan birinci ve ikinci malın kullanıldığını var-
sayar ve r—R iken bu kesimin fiyat  denklemini yazarsak: 

(Akl  P l +Ak2 P z + Akk)  (1 +R) = Ak = Akk  (1 +R) (12.48) 
olacaktır. Burada p, ve p2 temel malların temel olmayan mal cinsinden 
fiyatlarıdır.  Bu eşitliğin gerçekleşmesi için p , = p 2 = 0 olmalıdır. Bu da 
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söz konusu olamayacağına göre, sistemin maksimum kâr oranı (12.47)-
deki eşitliğin gerçekleşmesini sağlasa bile, temel olmayan mal standart 
sisteme giremeyecektir. Aynı husus birbirlerinin üretiminde kullanılan 
temel olmayan mallar için de geçerlidir. 

Temel olmayan malların standart sisteme girmemesi, bu malların 
niteliğinin bir gereğidir. Bu malların üretim koşulları gerçek sistemde, 
temel malların fiyatları  ile bölüşüm arasındaki ilişkiyi ve ücret-kâr 
ilişkisini etkilememektedir. Standart sistemde temel olmayan malların 
yer almaması, sistemin maksimum kâr oranının temel olmayan malların 
üretim koşullarından bağımsız olması ve dolayısıyla (12.43)'deki 
ücret-kâr ilişkisinin bu malların üretim koşullarından etkilenmemesi 
demek olduğundan, bu malların gerçek ve standart sistemlerdeki rolleri 
arasında tam bir özdeşlik vardır. 

(12.43)'deki ücret-kâr ilişkisi, ücretlerin ancak standart millî ge-
lir cinsinden ölçülmesi halinde geçerlidir. Ancak, bu ilişkinin belirle-
nebilmesi için standart sistemin türetilmesi ve standart millî gelirin 
saptanması gerekmez. Gereken tek şey sistemin maksimum kâr oranıdır. 
Standart ve gerçek sistemlerdeki maksimum kâr oranları aynı oldu-
ğundan, gerçek sistemin w=0 iken çözülmesi halinde bu maksimum 
oran bulunabilir. (12.7)'de ıv=0 olduğu zaman saptanması gereken 
n tane fiyat,  bir de maksimum kâr oranı vardır. Maksimum kâr oranı, 
malların fiyatlarının  ölçü biriminden bağımsız olduğu için, sistemdeki 
n tane maldan bir tanesi ölçü birimi olarak alınıp fiyatı  bire eşitlene-
rek maksimum kâr oranı saptanabilir. Maksimum kâr oranı saptandık-
tan sonra (12.43)'deki ücret-kâr ilişkisi formüle  edilebilir. Ücretlerle 
kârlar arasındaki oransallık sadece standart sistemde söz konusu ol-
duğu için, bu ilişkide ücret, standart millî gelir cinsinden ölçülmüş ol-
maktadır. Böylece, standart geliri oluşturan mallar bilinmeden, ücret-
kâr ilişkisini standart gelir cinsinden yazmak olanağı doğmaktadır. 
Maksimum kâr oranı ve dışsal olarak verilmiş ücrete bağlı olarak 
hesaplanan kâr oranı, ücretle birlikte (12.7)'de kullanıldığı zaman, 
n tane malın fiyatı,  ücretin ölçüldüğü birim, standart gelir cinsinden 
bulunmuş olacaktır. Görüldüğü gibi, standart sistemin sağladığı olanak-
tan yararlanmak için bu sistemi türetme gereği yoktur; standart geliri 
oluşturan mallar arasındaki oranlar bilinmeden, gerçek sistemdeki üc-
ret ve fiyatları  standart gelir cinsinden ölçme olanağı vardır. 

Sraffa  bu noktada, standart millî gelirin ölçü birim olma fonksiyo-
nunu da ortadan kaldıracak bir yol önermektedir. Sistemin tümünde 
kullanılan işgücü miktarı 1 olduğundan (YS=L=  1), standart net 
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output, ekonomide kullanılan bütün işgücünü içermektedir. Buna 
karşılık standart millî gelirin satın alabileceği işgücü miktarı 1 /ıos'dir. 
r = 0 ve u> s=l olduğu zaman, standart millî gelirin içerdiği ve satın ala-
bileceği işgücü miktarları eşitlenmekte; r pozitif  olduğu zaman ise 
satın alabileceği işgücü miktarı içerdiği işgücü miktarını aşmaktadır. 
Nitekim (12.43)'ü: 

1 jws = R/R-r)  (12.49) 
şeklinde yazarsak, standart millî gelirin satın alabileceği işgücü miktarı-
nın, kâr oranının bir fonksiyonu  olduğu açıkça görülecektir. Standart 
gelirin satın alabileceği işgücü miktarı, standart gelirin yerine ölçü bi-
rimi olarak kullanılabilir. Bu ölçü biriminin standart gelirden farkı, 
bölüşüme bağlı  olarak  değişmesidir..  Ancak (12.49)'da R fiyatlardan 
tamamen bağımsız olduğundan, bu ölçü birimi de fiyatlardan  bağım-
sızdır. Bu ölçü birimi kullanıldığı zaman, gerçek sistemdeki fiyatlar, 
Pjlu}s haline dönüşecek ve malların bir biriminin salın alabileceği iş-
gücü miktarlarını gösterecektir. Bu durumda sisteme dışsal olarak giren 
veri değişken, standart gelir cinsinden ölçülen ücret değil, kâr oram 
olmaktadır. Kâr oranı verildiği zaman gerçek sistem doğrudan doğruya 
işgücü zamanı cinsinden ölçülen fiyatlar  için çözülmektedir. (12.7)'dek.i 
fiyat  eşitliklerinin her iki tarafı  da ws ile bölünürse, sistemde n tane fi-
yat, p j Iws ve bir de kâr oranı kalacak ve r verildiği zaman fiyatlar  be-
lirlenecektir. 

Kâr oranı, ücretler gibi sistemdeki ölçü birimine bağlı olmadığı için 
fiyatlardan  önce belirlenebilir. Sraffa  bu hususu belirterek kâr oranının, 
fiyatlar  ve üretim koşullarından bağımsız olarak, parasal faiz  oranı 
tarafından  belirlenebileceğini söylemektedir. Bu, bölüşümün belir-
lenmesi konusunda Sraffa'nın  yaptığı tek  önermedir. Kâr oranınln bu 
anlamda dışsal olarak belirlendiği bir bölüşüm teorisi daha sonra neo-
Keynesçilerde görülmektedir.1 Bu oranın parasal faiz  oranına bağlanması, 
Sraffa'nın  geliştirdiği sistemin dayandığı klasik teorinin, bölüşüm ve 
özellikle ücret-kâr çelişkisi konusundaki yaklaşımına tamamen ters 
düşmektedir. Bu önerme, ciddî bir bölüşüm teorisinin bir önermesi ol-
maktan çok, kâr oranını dışsal olarak almanın zorladığı bir önerme 
olarak yorumlanmalıdır. 

Soıı olarak standart sistemin gerçek bir üretim sisteminden nasıl 
türetildiğini basit bir örnekle gösterelim. İki mal üreten bir sistemde 
üretim şeması şu şekilde verilmiş olsun: 

1 Ancak neo-Keynesçilerde bu, faiz  oranı tarafından  değil, birikim oranı ile kapitalistle-
rin tasarruf  eğilimi tarafından  belirlenmektedir. 
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Demir Kömür îşgücü Output 
Kesim I 30 ton 10 ton 1 /2 55 ton demir 
Kesim II 20 ton 30 ton 1/2 90 ton kömür 

Standart sistemi türetmek için birinci kesimi qn ikinci kesimi de qz 

ile çarpalım ve 

(30? l + 20? 2) (1+R)  = 55g1 

(109, Hr  30q2) (1+R)  = 90q2 

(1/2) q, + (1/2) q2 = 1 
eşitliklerini (12.44) ve (12.32) çerçevesinde yazalım. Bunlardan ilk 
ikisi, her iki malın üretilecek miktarlarının, bu mallardan üretim aracı 
olarak kullanılan toplam miktarları aynı oranda aşması gerektiğini; 
üçüncüsü ise, işgücü sınırlamasını göstermektedir. Bu sistemin çözümü: 
R=1/2, g ,=3 /2 , q2= 1/2 değerini vermektedir.1 Dolayısıyla ücret-
kâr ilişkisi: t — 1 /2 (1 —ws) olacaktır. Standart millî gelir ise Ys  = 
(55 /2) p, + 15p2 olmakta p { ve p , demir ve kömürün fiyatlarını  göster-
mektedir. Gerçekte, ücret-kâr ilişkisi, standart millî gelir ölçü birimi 
olarak alındığı zaman, gerçek sistemin fiyat  denklemlerinin çözümün-
den de çıkmaktadır; yani: 

(30p, + 10p2) (1+r ) + (1/2) w* = 55p, 
(20P l + 30p2) (1+r) + (1/2) «,' = 90p2 

(55 /2)p, + 15p2 = Ys  = 1 

sisteminde üç eşitlik dört tane de bilinmeyen (r, ws, p, ve p2) vardır. 
Bu eşitliklerin çözümü yukarıdaki ücret-kâr ilişkisini verecektir. 

Eğer ücret, standart millî gelirin 2/3'ü ise r= 1/6 olmaktadır. 
Gerçek sistemin fiyat  denkle mlorınde ws ve r'nın bu değerleri yerine 
konduğu zaman p, = 4/149 ve p 2 = 13/745 olmakta ve bu fiyatlar, 
bir birim demir ile bir birim kömürün satın alabileceği standart bile-
şik malı göstermektedir. Gerçek sistemde toplam üretim araçlarının 
değeri K  = 50p, + 40p2 veya K=304/149 olduğundan, gerçek sistem-
deki toplam kâr rK=  152 /447; gerçek millî gelir ise Y=55p, +90p2— K 
= 150 /149 olmaktadır. Dolayısıyla, kârların gerçek millî gelir içindeki 
payı rK/Y=%33.78,  ücretlerin payı ise wL/Y  = w jy = %66.22'dir. 

Aynı sistemi standart millî geliri ve' standart sistemi türetmeden 
de çözebiliriz. Bunun için gerçek sistemin fiyat  denklemlerinde w=0 

1 Bu ç'lar için pozitif  değerler veren çözümdür. Diğer çözümde K = 26 /?, ç, = 24 ve 
q„ = — 22 olmaktadır. Görüldüğü gibi bu çözümden elde edilen R yukarıdakinden daha büyük-
tür. 
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ve r=R koyar ve demiri ölçü birimi olarak alırsak (jjj = l j , bu sistemi 
çözdüğümüzde R= 1/2 çıkar. R bulunduktan sonra ücret-kâr ilişkisi 
r = l / 2 (1— ıvs) şeklinde formüle  edilebilir. Burada ws— 2 /3 konarak r = 
1 /6 bulunur ve bunlar gerçek sistemin fiyat  denklemlerinde kulanı-
larak sistem pt ve p2 için çözülür. Bu işlem sonunda bulunacak fiyatlar, 
toplam kâr ve gerçek millî gelir yukarıdakilerle aynıdır. 

12.5. İŞGÜCÜ,  KÂR VE  FİYAT:  ZAMANLI-İŞGÜCÜ 
MİKTARLARINA  İNDİRGEME 

Buraya kadar, kesimlerde üretilen mâlların fiyatları,  bu malların 
üretiminde kullanılan üretim araçları ve işgücü miktarlarına bağlı 
olarak ölçülmüştür. Herhangi bir kesimin ürettiği malın toplam fiyatı, 
PjAj, üç farklı  unsurdan oluşmaktadır: bu malın üretim araçlarının 
maliyeti; bu üretim araçları üzerinden elde edilen kâr; malın üreti-
minde kullanılan dolaysız işgücüne ödenen ücret. Aynı şekilde bu üretim 
araçlarının üretildikleri kesimlerdeki fiyatlar  da yiııe bu üç unsurdan 
oluşmaktadır. Bu olgu sistemdeki bütün mallar için söz konusu oldu-
ğundan, malların üretim araçlarını tek tek, bu araçların üretiminde 
kullanılan işgücü miktarları ile ifade  ederek, bir malın fiyatını,  bu ma-
lın üretiminde kullanılan dolaylı ve dolaysız işgücü maliyeti ile dolay-
lı işgücü maliyeti üzerinden elde edilen kârlara indirgemek olanağı 
vardır. Sraffa  bu işleme zamanlı-işgücü miktarlarına  indirgeme  işlemi 
adını vermektedir. Bu işlem daha önco emek-değcr teorisinde ele alı-
nan dolaylı işgücüne indirgeme işlemi ile aynıdır, (bkz. Böl. 1.2.). 
Fiyat sisteminde işgücü zamanı cinsinden ölçülen fiyatlar,  malların 
işgücü-değerlerinden farklı  ve bu fark  da üretim araçları üzerinden elde 
edilen kâr oranına bağlı olduğundan, bu indirgemede elde edilecek fiyat-
lar da ücret ve kâr oranına bağlı olacaktır.1 

Bu indirgeme işlemini saptamak için (12.7)'deki fiyat  denklem-
lerinde A{ malının fiyat  denklemini ele alalım ve bu malın fiyatını,  do-
laylı ve dolaysız işgücü maliyeti ile ifade  etmek isteyelim. A t malının 
üretiminde kullanılan dolaysız işgücü miktarı Lx olup bu malın fiyatının 
dolaysız işgücü maliyeti unsuru Ljiü'dur.2 Bu malın dolaylı işgücü 

1 Fiyatların, malların input ve outputlarından hareketle saptanmasına literatürde bazan 
\V;»lrnsrı mal-yaklaşımı; işgücüne indirgenmiş sistemden hareketle saptanmasına da klasik 
işgücü-y aklaşımı adı verilmektedir. 

2 Sistemdeki bütün fiyatlar  ve ücret standart millî gelir cinsinden ölçülmekte, ancak an-
latımı kolaylaştırmak için u s yerine ıı kullanılmaktadır. 
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maliyetini saptamak için, bu kesimde kullanılan üretim araçlarının 
yerine, bu araçların üretimindeki dolaysız işgücü ve üretim araçlarını 
koymak gerekmektedir; örneğin bu malın üretiminde kullanılan A, 
malının (yani Aup2

,nin) yerini, ikinci malın fiyat  denkleminin sol tarafı-
nın A., ile bölünüp A12 ile çarpılmasıyla elde edilecek ifade  alacaktır. 
Bu işlem A\ malının üretiminde kullanılan bütün üretim araçları 
için sürekli olarak yapıldığında, sonsuza kadar uzanan işgücü terim-
lerinden oluşan bir indirgenmiş denklem elde edilir: 

AlPl  = L,u> + L n w ( l + r ) +Luw(l  +r)z + . . . + L,„u> (1 + r ) " + . . . 
(12.50) 

Bu denklemin sağ tarafındaki  ilk ifade,  Lıiv, As malının üretiminde 
kullanılan dolaysız işgücüne yapılan ücret ödemesi; diğerlerinin top-
lamı ise, Aı malının üretiminde kullanılan üretim araçlarının içerdik-
leri işgücüne yapılan ödemelerle bunlar üzerinden sağlanan kâr olup 
bu, (12.7)'de, At malının üretim araçlarının değerinin toplamına eşit-
tir. Böylece Aı malının toplam fiyatı,  AlPl,  dolaylı ve dolaysız ücret 
maliyetiyle kârlara indirgenmiş olmaktadır. 

Bu işlemi daha basit bir modelde göstermek için ekonomide iki 
mal ve iki kesim olduğunu ve bu malların sadece birbirlerinin üreti-
minde kullanıldığını varsayalım. Bir birim A üretmek için b kadar 
B malı ve Lı kadar işgücü; bir birim B üretmek için de a kadar A malı 
ve L2 kadar işgücü kullanılıyor; P l , A malının p2 de B malının fiyatını 
gösteriyorsa, bu malların fiyat  denklemleri: 

bPı (!  +r) + L ı w = P\ 
aPı (!  +r) + L2 w = P 2 

olmaktadır. A malının bir biriıvinin üretimi için yapılan dolaysız üc-
ret ödemesi Lıtü'dur. A malının üretiminde kullanılan b kadar B ma-
lının yerine, bu malm üretiminde kullanılan üretim araçlarını ve dolay-
sız işgücünü, yani ilk eşitlikteki p2 yerine ikinci eşitliği yazarsak: 

P l ^ L, w + bL2 w (1+r) + baPl (1 + r ) 2 

olacaktır. Aynı şekilde sağ taraftaki  Pı yerine yukarıdaki A malının 
fiyat  denklemini yazarsak: 

P l = L, w + bL2 w (1+r ) + baL, w ( 1+r ) 2 + b1ap2 ( 1+r ) 2 

olacaktır. Burada da yine P l yerine B malının fiyat  denklemini koya-
rak indirgeme işlemine devam edilecektir. Bu işlem sürekli olarak 
yapılırsa A malının fiyatı,  Pı, dolaysız ve dolaylı işgücüne yapılan üc-
ret ödemeleriyle dolaylı işgücüne yapılan ücret ödemelerinden elde edi-
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len kâra indirgenebilecektir. Ancak bu ifadenin  sağ tarafında,  işgücü 
miktarına indirgenemeyen bir miktar üretim aracı kalacaktır. Bunun 
büyüklüğünün ne olduğu ve dolayısıyla işgücüne indirgenmiş denklem-
deki ücret ve kârların toplamının A malının fiyatına  ne kadar yaklaş-
tığı, bu indirgeme işleminin ne kadar sürdürüldüğüne ve kâr oranının 
büyüklüğüne bağlıdır. Eğer 6L, = Ln, baL, = Lu . . . olarak tanım-
lanırsa bu eşitlik: 

p, = L, ıv + Luw(l+r)  + Ln u-(l + r ) 2 + . . . + L1(1 ıo(l + r ) n + k 
haline gelecek ve k,  işgücüne indirgenemeyen üretim aracının değerini 
gösterecektir. Bütün malların üretiminde, işgücü yanında, üretim araç-
ları kullanıldığı zaman, ücret ve kârlara indirgeme işlemi tanı olma-
makta; bu anlamda, fiyatların  ücret ve kârlardan oluştuğunu söyle-
mek olanağı ortadan kalkmaktadır. 

işgücüne indirgenemeyen bu üretim aracının değerinin A malının 
fiyatı  üzerindeki etkisi kâr oranına bağlıdır. Kâr oranı maksimum değer 
aldığı zaman w = 0 olacağından, bu durumda p sadece fc'ya  bağlı ol-
maktadır. Buna karşılık kâr oranı azaldıkça fc'nın  etkisi azalmaktadır. 
r = 0 iken, fiyat  sadece dolaylı ve dolaysız işgücüne ödenen ücretten 
oluşacak ve p, jw, yani bir birim A malının satın alabileceği işgücü, 
bu malın içerdiği toplam işgücü miktarma eşitlenecektir. 

A, malının içerdiği dolaysız işgücünü L, yerine L1 0 ile gösterirsek, 
(12.50)'yi şu şekilde yazabiliriz: 

AlP, - w İ Lu ( l+r) 1 ' (12.51) 
i 

Burada i, Avusturya-Wicksell sermaye teorisinin üretim dönemi kav-
ramını karşılamaktadır, (bkz. Böl. 8.4.). A t malı cari üretim döne-
minde, i=l ,2, . . .n dönem önce üretilen malların kullanılmasıyla üretilen 
bir mal olarak düşünülürse, L ı ; , i dönem önce üretilen ve üretiminde 
Ln kadar işgücü kullanılan bir üretim aracı olacaktır. L l j ı o ( l + r ) i ise 
bu üretim aracının cari değerini göstermektedir. Bu üretim aracı i dö-
nem önce üretildiği için bunun değerinin hesabında kâr oranı bileşik faiz 
unsuru olarak girmektedir. îşte bu nedenle (12.50) ve (12.51), zaman-
lı-isgücü miktarlarını göstermektedir. 

Bu hususu açıklamak için basit bir üretim sistemi düşünelim. 
İçinde bulunulan dönemde, fiyatı  p0 olan malın bir birimini üretmek 
için geçen dönemde üretilmiş ve fiyatı  p, olan bir birim malla L a ka-
dar dolaysız işgücü kullanılsın. Fiyatı p j olan malı üretmek için de 
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Lı kadar dolaysız işgücü ve bu dönemden bir önceki dönemde üretilmiş 
ve fiyatı  p2 olan bir birim mal kullanılsın. Fiyatı p2 olan bu mal da aynı 
şekilde üretilmiş olsun ve fiyatı  p} olan mal ise üç dönem önce sadece 
L3 kadar işgücü kullanılarak üretilsin. Dolayısıyla L3 w kadar sermaye 
üç dönem yatırıldığından, bunun cari değeri L3 w (1 + r ) 3 ; L2 w kadar 
sermaye iki dönem yatırılmış olup bunun cari değeri L2w(l  + r ) 2 ; L,u 
kadar sermayenin de cari değeri L,w (1 -)-r) olacak ve içinde bulunulan 
dönemde üretilen malın fiyatı: 

p0 = L0w + L,w(  1+ r ) + L2w (1+r ) 2 + I 3 « ; ( l + r ) 3 (12.52) 

Aynı sonuca, bu malların aynı anda, cari üretim döneminde üretildik-
lerini varsayarak da ulaşmak olanağı vardır. Bu durumda malların 
fiyat  denklemleri: 

Pı (1  +0 + h w = p0 

Pı (!  +r) + L, w = p] 

pı ( l + r )  + l 2  w = p2 

l 3  w = p3 

olmakta ve bu sistemde yapılan indirgeme işlemi (12.52)'deki sonucu 
vermektedir. Fiyatı p3 olan mal sadece işgücü ile üretildiği için bu ör-
nekte indirgeme işlemi sonuna kadar sürdürülebilmektedir. 

(12.53) ile (12.52)'nin özdeş olması önemli bir hususu ortaya koy-
maktadır. Sraffa,  (12.50)'deki indirgenmiş sistemi elde ederken, 
tarihsel zaman içinde yer alan bir üretim sürecinden değil, belli bir anda 
birden fazla  kesimin, üretimdeki karşı-bağımlılığmdan hareket et-
mektedir. Nitekim, aynı husus (12.53)'de de ortaya çıkmakta, indir-
geme işlemi, tarihsel zaman içinde yer almamaktadır. Gerçekte, in-
putlaıla outputun üretimi arasında tarihsel bir zamaıı geçtiğinde bu 
süreç, ya Avusturya-Wiekseli sermaye teorisinde olduğu gibi üretim 
dönemi ile, ya da Sraffa'da  olduğu gibi heterojen malların belli bir 
anda, birden fazla  kesimde üretim aracı olarak kullanılmasından do-
ğan teknolojik bağımlılık şeklinde gösterilebilir. İlkinde, süreçlerin 
zaman içindeki öncelikleri; ikincisinde ise kesimlerde üretilen farklı 
malların birbirlerinin üretiminde kullanılması, indirgeme işleminin 
mantığını oluşturur. îlk inputun üretilmesi ile nihaî outputun ortaya 
çıkması arasında bir zaman geçmesi ile, birden fazla  kesimde üretilen 
malların birbirlerinin üretimlerinde üretim aracı olarak kullanılması 
arasındaki bu özdeşlik, kârın (12.52)'de olduğu gibi, nihaî outputun 
değerinin saptanmasında, bileşik faiz  olarak işin içine girmesinin ne-

(12.53). 
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denidir: kısaca, bileşik faiz  (12.53)'de, bütün kesimlerin yatırılan 
sermaye üzerinden aynı oranda kâr elde etmelerinin bir sonucudur. 

(12.51)'de fiyatla  bölüşüm arasındaki ilişkiyi açıkça görmek 
olanağı vardır. Ücretler ile kâr oranı ters yönde değiştiği için, bu eşit-
likteki bütün zamanlı-işgücü terimlerinin değerleri, birbirine zıt iki 
etki altında değişecektir. Bunun görmek için (12.43)'de ücreti elde ede-
rek (12.51)'de yerine koyalım: 

A P ı = ( l Z L U ( 1 + r / (12.54) 

Kâr oranı arttıkça sağdaki ilk terim azalmakta, ikinci terim ise art-
maktadır. Aı malının fiyatının  ne yönde değişeceği bu iki zıt etkinin 
gücüne bağlıdır. Bu iki etkinin gücü ise Aı malının üretiminde kullanı-
lan dolaylı-dolaysız işgücü oranına, dolaysız işgücünün zaman için-
deki dağılımına ve kâr oranının düzeyine bağlı olmaktadır. Eğer do-
laylı işgücü içinde, daha uzun 'üretim dönemli' işgücü miktarlarının 
payı yüksekse, kâr oranı arttığı zaman Aıp^'ın artma olasıhğı daha yük-
sektir. Buna karşılık eğer daha yakın geçmişte kullanılan işgücü miktarı 
göreli olarak önemli bir yer tutuyorsa, kâr oranı arttığı zaman A tpı'in 
değerinin azalması beklenebilir. 

Bu etkilerin ne yönde olacağını saptamak için, herhangi bir za-
manlı-işgücü teriminin değerinin kâr oranına karşı duyarlığını ince-
leyelim : 

- (1+r) ' (12.55) 

ifadesi,  üretim dönemi uzunluğu i olan işgücü teriminin değerini gös-
termektedir. Kâr oranı sıfır  ile R arasında değerler aldığı zaman, bu 
terimin değeri değişecektir. r = 0 iken bu terimin alacağı değer, i dönem 
önce kullanılan işgücü miktarına eşittir, i veri iken,  bu terimin alacağı 
en yüksek değer, kâr oranı: 

r — R [(1 +.R) /(I +»)] . (12.56) 

olduğu zaman gerçekleşir.1 Örneğin JR=%100 ise, i= 5 dönem önce 
kullanılan işgücünün cari değeri r = 2/3 iken maksimum olur. Buna 
karşılık, aynı durumda, i = 1 dönem önce kullanılan işgücü teriminin 
maksimum değeri r—O olduğu zaman gerçekleşir. Aynı şekilde kâr 

1 Bu eşitlik, (12.55) maksimize edilerek, yani r'ye göre türevi alınıp sıfıra  eşitlenerek bu-
lunmuştur. 
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oranı veri iken,  bu kâr oranında en yüksek değerini alacak işgücü 
teriminin 'üretim dönemi': 

i = (1 +r)/(R-r)  (12.57) 

olmaktadır.1 Aşağıdaki tablo, Lu = 1 ve R = % 100 iken, farklı  i 
ve r'ler için (12.55)'in alacağı değerleri göstermektedir. 

Maksimum değeri 
r = 0 r = l / 4 r = l / 3 r = l / 2 r = 2 / 3 r = 3 / 4 r = R = 1 veren kâr oram 

i = 1 1 .94 .90 .75 .56 .44 0 r = 0 
i = 2 1 1.17 1.18 1.12 .93 .77 0 r = 1 /3 

i = 5 1 2.25 2.77 3 .80 4 .20 4 .10 0 r = 2 / 3 

Tabloda görüldüğü gibi daha yakın geçmişte, örneğin £=1 dönem önce 
kullanılan işgücünü içeren terimin değeri kâr oranı arttıkça sürekli 
olarak azalmaktadır. Buna karşılık daha uzak geçmişte, örneğin i—2 
veya i = 5 dönem önce kullanılan işgücünü içeren terimin değeri, kâr 
oranı arttıkça önce artmakta, daha sonra azalmaktadır. 

(12.54)'deki ifade,  (12.55)'de gösterilen farklı  terimlerden oluş 
muştur. Tabloda görüldüğü gibi bu terimlerin bazılarının değeri kâr ora-
nı ile birlikte artmakta, bazılarınınki ise kâr oranıyla ters yönde değiş-
mektedir. Bu nedenle kâr oranı değiştiği zaman mahn fiyatı,  A tpı, 
artabileceği gibi azalabilir de: kısaca, fiyatlarla  kâr  oranı arasında  tek 
yönlü, monoton bir ilişki  bulmak  olanağı yoktur. 

Bu olgunun doğal bir sonucu; bir mahn üretiminde kullanılabilecek 
farklı  teknikler olduğu zaman, kâr oranı ile tekniklerin etkinlik dere-
cesi arasında tek yönlü bir ilişkinin kurulamamasıdır. Etkinlik, üretim 
maliyeti ile ölçüldüğü ve belli bir malı daha ucuza üreten teknik daha 
etkin olarak nitelendiği zaman; kâr oranı değiştikçe, belli bir teknikle 
üretilen malın fiyatının  sistematik olmayan bir biçimde değişmesi, 
belli kâr oranlarında bir tekniğin, diğer bazı kâr oranlarında da diğer 
tekniğin (veya tekniklerin) daha düşük fiyat  vermesine yol açabilir. 
Bu durumda etkin teknikleri, kâr oranına göre tek yönlü sıralamak 
olanağı bulunmayabilir. Bunu göstermek için, belli bir malın üretiminde 
kullanılabilecek iki farklı  tekniğin var olduğunu varsayalım. Her iki 
teknik de aynı maksimum kâr oranına sahip olsun: R=2/3. Bu teknik -

1 (12.56)ve(12.57)'den görüleceği gibi, üretim dönemleri i < l/R  olan işgücü terimleri-
nin maksimum değeri r — 0 iken sağlanmaktadır. Nitekim yukarıdaki tabloda bu durum i — 1 
iken ortaya çıkmaktadır. 
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lerin kullandığı işgücünün zaman içindeki dağılımının şü şekilde ol-
duğunu varsayalım: 

I. Teknik II. Teknik 
i = 0 
i = 1 
i = 2 

0.50 
0.30 
0 . 2 0 

0.32 
0.57 
0.10 

(12.58) 

Bu tekniklerin ürettiği malın fiyatını  (12.54)'deki biçimde yazarsak: 

3r 
P(I) = ( ' 
P(H) = ( 

3 r 

[ 0 . 5 0 + 0 . 3 0 ( 1 + r ) + 0.20(1 + r ) 2 ] 

[0.32 + 0.57(1 + r ) + 0 . 1 0 ( 1 + r ) 2 ] 

^ 1 — " T " - ) [ 0 . 1 8 — 0 . 2 7 ( 1 + r ) + 0 . 1 0 ( l + r ) 2 ] 

(12.58a) 

dp 

olmakta ve dp,  bu iki teknikle üretilen malların fiyatları  arasındaki 
farkı  vermektedir, dp  sıfıra  eşit olduğu zaman ber iki teknik de eşit 
derecede etkin; pozitif  olduğu zaman ikinci teknik; negatif  olduğu 
zaman da birinci teknik daha etkin olmakta ve aynı malı daha ucuza 
üretmektedir. Hangi tekniğin daha etkin olduğu kâr oranına bağlıdır: 

r = 0 iken dp  > 0 
0 < r < .2 

r = . 2 
.2 < r < .5 

r= . 5 
.5 < r < 2 / 3 

r = 2 / 3 

II. teknik daha etkin 
dp  > 0 : II. teknik daha etkin 
dp  ~ 0 : İki teknik de eşit derecede etkin 
dp  < 0 : 1 . teknik daha etkin 
dp  = 0 : iki teknik de eşit derecede etkin 
dp  > 0 : II. teknik daha etkin 
dp  = 0 : iki teknik de eşit derecede etkin 

dp ı 

20 30 40" 50 60 70 % 

ŞEKİL 12.2 . 
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Kâr oranı sıfır  ile 0.20 arasında iken, ikinci teknik; 0.20 ile 0.50 ara-
sında iken birinci teknik; ve 0.50 ile 0.666 arasında iken yine ikinci 
teknik dalıa etkin olmaktadır. Bu iki tekniğin eşit derecede etkin ol-
duğu kâr oranları, 0.20 ve 0.50, geçiş noktalarıdır. Bu noktalarda iki 
teknikten biri veya bu tekniklerin doğrusal bir bileşimi seçilerek üre-
tim yapıldığında, üretilen malın fiyatı  aynı olmaktadır. Kâr oranı 
0.50 olduğu zaman ikinci teknik tekrar  daha etkin hale geldiği için, 
bu noktada ikinci teknik geri gelmekte  ve r = 0.50 yeniden-geçiş 
kâr oranı olmaktadır. 

Fiyatlar ile kâr oranı arasındaki ilişki, (12.54), bütün mallar için 
söz konusu olduğundan, sistemde üretilen ve üretim aracı olarak kullanı-
lan bütün malların fiyatları,  kâr oranına bağlı olarak değişecektir. 
Output ve üretim araçları çok sayıda, değişik inallardan oluştuğu; bu 
malların gerçek sistemin output ve üretim araçları içindeki oranları 
farklı  olduğu için, net outputun ve üretim araçlarının kıyaslanabilmesi, 
bunların ayııı ölçü birimi cinsinden ifade  edilmesini gerektirir. Mal-
ların ve üretim araçlarının bütüncülleştirilmesinde fiyatlar  bütüncül-
leştirme birimleri olduğundan, fiyatlar  değiştiği zamaıı bu mallardan 
oluşan net output ile, üretim araçlarının bütüncül bir ifadesi  olan serma-
yenin değeri de değişecektir. Fiyatların bölüşüme bağlı olması sonu-
cunda, ne üretilen outputun, ne de kullanılan sermaye stokunun de-
ğerinin kâr oranından bağımsız olması ve bu orandan daha önce sap-
tanması olanağı vardır. Dolayısıyla; outputun, sermayenin bir fonk-
siyonu olarak yazılabilmesi için fiyatların,  bunun için de bölüşümün 
bilinmeni gerekmektedir. 

Bu husus, Avıısturya-Wicksell sermaye teorisinin üretim dönemi 
kavramının, bölüşümden bağımsız olarak, sermaye miktarının  ölçü 
birimi olması niteliğini yitirmesine yol açmaktadır. Burada sermayenin 
değerinin, Avusturya-Wicksell teorisinde de sermayenin ölçü birimi 
olan üretim döneminin, kâr oranına bağlı olarak değişmeleri aynı ol-
gudur (bkz. Böl. 8.4.). Sraffa  buradan hareketle, birden fazla  üretim 
dönemlerine ait farklı  işgücü terimlerini, kâr oranından bağımsız ola-
rak bütüncülleştirnıenin olanaksız olduğu sonucuna varmaktadır. 
Bu husus (12.54)'de açıkça ortaya çıkmakladır. Diğer yandan, üretim 
tekniği değişmediği halde, kâr oranı değişirken liyatlaıın larklı yön-
lerde değişmedi, sermayenin bölüşümden bağımsız bir miktar değişkeni 
olarak tanımlanmasını olanaksız hale getirdiği gibi, kâr oranı ile ser-
maye yoğunluğu arasındaki ilişkiyi neoklasik teoride öngörülen biçi-
min tersine de çevirebilmektedir. 
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Bu son hususu yukarıdaki örnek çerçevesinde göstermek olanağı 
vardır. Eğer (12.58)'deki malların ortalama üretim dönemlerini, Avus-
turya-Wieksell sermaye teorisi çerçevesinde tanımlayarak (8.1) ve 
(8.2)'ye göre hesaplarsak: 

T  (I) = 1.70 
T(II) = 1.76 v 

olmakta, yani ikinci teknik daha uzun üretim dönemine ve dolayısıyla 
daha yüksek sermaye yoğunluğuna sahip olmaktadır. Avusturya -
Wicksell sermaye teorisi, ücretler azalıp kâr oranı arttığı zaman ser-
maye yoğunluğu yüksek olan bir teknikten sermaye yoğunluğu düşük 
olan diğer bir tekniğe geçileceğini belirtmekte; yani Wicksell etkisi 
pozitif  olmaktadır. Şekil 12.2.'de bu husus r = 0.20 iken gerçekleşmek-
tedir: kâr oranı 0.20'den yüksek olduğu zaman, daha az sermaye yoğun 
olan birinci tekniğe geçilmekte, yani bu noktada pozitif  Wicksell etkisi 
ortaya çıkmaktadır. Ancak kâr oranı 0.50'nin üzerine çıktığı zaman 
tekrar  ikinci teknik  kullanılmakta,  bu teknik Avusturya-Wicksell 
teorisinin kıstasına göre daha fazla  sermaye yoğun oduğu için r=0.50 
noktasmda negatif  reel Wicksell etkisi1 ortaya çıkmaktadır. Bu olgu, 
kâr oranı ile sermaye yoğunluğu arasında tek yönlü bir ilişki bulunma-
ması demektir. Bunun doğal sonucu da, ileride görüleceği gibi, mal-
ların ve 'faktörlerin'  kıtlık esasına göre fiyatlandırılmamalarıdır. 

Aynı sonucu, Avusturya-Wicksell teorisinin sermaye yoğunluğu 
kıstasını kullanmaksızın da göstermek olanağı vardır. Bunun için önce 
(12.58)'deki tekniklerin fiyat  denklemlerini (12.53)'deki şekilde for-
müle edelim: 

Teknik I Teknik II 

p„ = 0 .5 iv + (1 + r) (p, + 0.6p„) p„ = 0 .32 tv + (1 + r) (p, + 0.6p„) 

p, = 0 .3 w + (1 + r)p2 p, = 0.57 ıv + (1 + r)p2 (12.59) 

p 2 = 0 . 2 ıv p 2 = 0 .10 ıv 

Görüldüğü gibi her iki teknikte de w—0 olduğu zaman R—2 /3 olmak-
tadır. Ölçü birimi olarak nihaî outputu alalım ve ücret-kâr ilişkilerini 
p0— 1 için saptayalım: 

1 Aynı teknik içinde kâr oranı değiştikçe veri üretim araçlarının değeri de değişmektedir. 
Bu durumda ortaya çıkan Wicksell etkisi, fiyat  etkisidir.  Oysa, bir teknikten diğerine geçildiği 
zaman değişen şey veri üretim araçlarının değeri değil, üretim araçlarının bileşim ve miktarları 
ve buna bağlı olarak da değerleridir. Bu ikincisini fiyat  etkisinden ayırdetmek için buna reel 
Wicksell etkisi adı verilmektedir. Bu husus daha sonra, iki kesimli modelde ayrıntılarıyle ince-
lenecektir. 
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0 . 6 (1 + r) 1 — 0 .6 (1 + r) 
M ' ( I ) ~ 0 . 5 + 0 . 3 ( 1 + r ) + 0 . 2 ( l + r ) * W ( M ) ~ 0 . 3 2 + 0 . 5 7 ( l + r ) + 0 . 1 ( l + r ) * ( 1 2 - 6 Û ) 

Bu ücret-kâr ilişkileri, birinci ve ikinci teknikte kâr oranı değiştiği 
zaman ücretlerin nihaî output cinsinden alacağı değerleri göstermekte-
dir. Bunların kıyaslanması: 

0 < r < .2 iken w(I) < uı(II) : İkinci teknik daha kârlı 

r = .2 " ıo(I) = uı(II) : Teknikler eşit derecede kârlı 

.2 < r < .5 " H'(I) > M)(II) : Birinci teknik daha kârh 

r = . 5 " ıi'(I) = u>(II) : Teknikler eşit derecede kârlı 

.5 < r < 2 /3 " ıı(I) < uı(Il) : İkinci teknik daha kârlı 

r — 2 /3 " ı«(I) = ı»(II) : Teknikler eşit derecede kârlı 

olduğunu göstermektedir. Bu kıyaslama, yukarıda, fiyatlara  dayanan 
kıyaslama ile aynı sonucu vermektedir. Burada yapılan şey, belli bir 
kâr oranında hangi tekniğin daha yüksek ücret, veya belli bir ücret 
oranmda hangi tekniğin daha yüksek kâr oranı vereceğinin saptan-
masıdır. Bu kıyaslamanın sonuçları Şekil 12.3.'de gösterilmektedir. 

Şekilde görüldüğü gibi kâr oranı sıfır  ile 0.2 arasında iken ikinci tek-
nik; 0.2 ile 0.5 arasında iken birinci teknik ve 0.5 ile maksimum kâr 
oranı arasındayken yine birinci teknik daha kârlı hale gelmektedir. 
A noktası geçiş, B noktası ise yeniden-geçiş noktasıdır. 



s r a f f a  : m a l l a r ı n m a l l a r i l e ü r e t i m i 325 

Bütün geçiş ve yeniden - geçiş noktalarında ikinci tekniğin, 
nihaî output cinsinden ölçülen sermaye yoğunluğunun daha yük-
sek olduğunu göstermek olanağı vardır, y, tekniklerde adam ba-
şına üretilen output miktarını; k  da adam başına kullanılan üretim 
araçlarının nihaî output cinsinden değerini göstersin. Dolayısıyla: 

y (I) = r ft(I)  + tc 
y (II) = r fc(II)  + w (12.61) 

tekniklerdeki bölüşüm eşitliklerini vermektedir. Tekniklerden ikin-
cisinde adam başına üretilen output miktarı daha fazladır.  Bunun bir kaç 
şekilde göstermek olanağı vardır. Birkere, her iki teknik de net olarak 
sadece bir birim nihaî output üretmekte; birinci teknik bunun için 
toplam olarak L= 1 kadar işgücü kullandığı halde ikinci teknik L— 
0.99 kadar işgücü kullanmaktadır. Aynı olguyu tekniklerin ücret-kâr 
ilişkilerini kullanarak da gösterebiliriz. Her iki teknikte de sadece bir 
tek mal net outputu oluşturduğuna göre, kâr oranı sıfır  iken ücretin 
alacağı değer, yani maksimum ücret, adam başına düşen output mikta-
rını gösterecektir. (12.60) ve Şekil 12.3'de r = 0 iken w(Il)max  > w (I)max 

olduğundan, ikinci tekniğin adam başına ürettiği output, kâr ve ücre-
tin bütün değerleri için, birinci tekniğinkinden daha yüksektir. Burada 
dikkat edilmesi gereken bir nokta, bu kıyaslamanın yapılabilmesinin 
nedeninin, her iki tekniğin de sadece tek  bir malı ve aynı malı net ola-
rak üretmeleridir. Eğer birden fazla  mal millî geliri oluştrursaydı, kâr 
oranının farklı  değerlerinde, millî geliri oluşturan malların fiyat  oralı-
ları değişeceği için, ücret-kâr eğrisinin bir tek noktasına bakarak diğer 
noktalarda da bir tekniğin daha fazla  output ürettiğini söylemek 
olanağı ortadan kalkacaktı. Oysa burada her iki teknikte de fiziksel 
olarak tek bir mal üretildiği ve bu mal ölçü birimi olarak alındığı için, 
tekniklerden biri, w—r eğrisinin üzerindeki bir noktada, örneğin r = 0 
noktasında, fiziksel  olarak daha çok mal üretiyorsa, aynı teknik bu 
eğrinin bütün noktalarında da diğerinden daha çok mal üretecektir.1 

Bu durumda, bütün geçiş ve yeniden-geçiş noktalarmda ikinci 
tekniğin, nihaî output cinsinden ölçülen sermaye yoğunluğu birinci 
teknikten daha fazladır.  Bu noktalarda kâr ve ücret oranları eşit ol-
duğundan, (12.61)'den: 

j(II) - j(I) = r* ffe(II)  - k(I)]  (12.62) 
olmakta, r*, geçiş ve yeniden-geçiş kâr oranlarını göstermektedir. Bu 
eşitliğin sol tarafı  pozitif  olduğundan, ikinci tekniğin birinci teknikten 

1 Burada, doğal olarak, tekniklerin üretim katsayılarının ve yoğunluklarının değişmediği 
varsayımı vardır. 
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daha sermaye yoğun olduğu saptanabilmektedir. Nitekim aynı sonuca, 
(12.59)'daki fiyat  denklemlerinden giderek ulaşmak olanağı vardır. 
Her iki teknik de toplam olarak (p2- \ -p l + 0 . 6 p B ) kadar üretim ara-
cı kullanmakta; L(I) = 1, L(II) = 0.99 olduğundan, nihaî output cin-
sinden ölçülen sermaye yoğunluğu, ikinci teknikte daha fazla  olmaktadır. 

Dolayısıyla, Şekil 12.3'de A noktasında pozitif  reel Wicksell etkisi 
ortaya çıktığı halde B noktasında kâr oranı ve sermaye yoğunluğu aynı 
yönde hareket etmekte, yani reel Wicksell etkisi negatif  olmaktadır. 
Görüldüğü gibi sonuç, sermaye stokunun üretim dönemi ile değil, 
doğrudan doğruya sistemde üretilen nihaî output cinsinden ölçülmesi 
halinde de aynıdır: sermaye yoğunluğu  ile kâr  oranı arasında  monoton 
ve ters yönde  bir ilişki  yoktur. 

Kâr oranı ile sermaye yoğunluğunun aynı yönde hareket etmesi ve 
negatif  reel Wicksell etkisinin ortaya çıkması için, bir tekniğin daha 
yüksek kâr oranlarında geri gelmesi gerekmemektedir. Sadece iki tek-
nik mevcut olduğu zaman tekniğin geri gelmesi ile negatif  Wicksell 
etkisi bir arada oluşmaktadır. Ancak ikiden fazla  teknik varsa, her-
hangi bir teknik geri gelmeden de negatif  reel Wicksell etkisi ortaya 
çıkabilir. Bu olgu, burada ulaşılan sonuçların genelliğini daha da artı-
racaktır. Şekil 12.4'de bu husus gösterilmektedir. Şekildeki dört üre-
tim tekniği de nihaî output olarak aynı ve tek bir malı üretmekte; 
bu mal ölçü birimi olarak kullanılmaktadır. > W,  > W2  > W4  ol-
duğundan, bütün geçiş ve yeniden - geçiş noktalarında fej  > k2  > k}  > fc4 

olmaktadır. Hiç bir teknik geri gelmemekte, buna rağmen kâr oranı 

w 

ŞEKİL 12.4 
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r2 ve r3 iken -negatif  reel Wicksell etkisi ortaya çıkmaktadır. Kâr oranı 
rı iken, en sermaye yoğun teknikten, birinci teknikten, en az sermaye 
yoğun olan dördüncü tekniğe geçilmekte, bu noktada reel Wicksell 
etkisi pozitif  olmaktadır. Ancak r2 noktasmda sermaye yoğunluğu az 
olan dördüncü teknikten, sermaye yoğunluğu daha fazla  olan üçüncü 
tekniğe geçilmekte, kâr oranı ile sermaye yoğunluğu aynı yönde ha-
reket ederek negatif  reel Wicksell etkisi ortaya çıkmaktadır. Aynı olgu 
kâr oranı r3 iken de kendisini göstermektedir. 

Kâr oranı ile fiyatlar  arasındaki bu karmaşık ilişki, kâr oranı 
değiştiği zaman fiyatların  ne yönde ve hangi oranda değişoceği konu-
sunda bir genelleme yapılmasına olanak vermemektedir. Bununla be-
raber (12.51) ve (12.54)'de fiyatların  ve ücretlerin hangi oranlarda 
değişeceği konusunda geııel bir ilke saptanabilir. Eğer kâr oranı arttığı 
ve ücretler düştüğü zaman A1 malının fiyatı  düşüyorsa, fiyattaki  düş-
me oranı ücretteki düşme oranından daha azdır. Ücretler düştüğü za-
man kâr oranı arttığı için, ücret ve kâr oranındaki değişmelerin fiyat 
üzerindeki toplam  etkisi, tek tek ücretin ve fiyatın  etkisinden daha az 
olacaktır. Aynı şekilde kâr oranı yükseldiği, ücret düştüğü zaman Ax 

malının fiyatı  yükseliyorsa, fiyattaki  artış oranı kâr oranındaki artış 
oranının altında kalacaktır. (12.51)'de hem ücret, hem de fiyat  standart 
gelir cinsinden ölçülmekte ve bunlardaki değişmeler ücretin ve Al 

malının satın alabileceği standart output miktarlarını göstermektedir. 
Ücret standart gelir cinsinden düştüğü zaman Pj'in yükselmesi veya 
daha az bir oranda düşmesi, w /pj'in, yani Al malı cinsinden ölçülen 
reel  ücretin düşmesi demektir. (12.51)'deki ilişki bütüıı inallar için tek 
tek söz konusu olduğundan, reel ücretlerle ilgili olarak şu genellemeye 
ulaşmak olanağı vardır; eğer ücretler  üretim sistemindeki  herhangi 
bir mal cinsinden  azalıyorsa,  bütün diğer  mallar  cinsinden  de  azala-
caktır.  Örneğin ücretin satın alabileceği standart (bileşik) output aza-
lıyorsa, satın alabileceği An 4-1,—,A.„ malları miktarları da azalacaktır.1 

Aynı sonuç kâr oranının düşerek ücretlerin artması halinde de geçer-
lidir. Buradan giderek kâr oranı ile ücretler arasındaki ilişkiyi de ge-
nelleştirmek olanağı vardır; eğer ücretler, herhangi bir mal cinsinden 
düşerse, bütün mallar cinsinden de düşmüş olacağından, herhangi bir 
mal cinsinden  ölçülen reel ücret düştüğü  zaman kâr  oranı artacaktır. 

1 Bu husus parasal ve reel ücretler arasındaki ilişkiyle karıştırılmamalıdır. Keynes'de para-
sal ücretler azalırken reel ücretlerin artabilmesi tamamen talep sorunu ile ilgilidir. Burada fiyat-
lar tamamen talepten bağımsız olarak belirlenen uzun dönem normal fiyatlardır  ve üretim 
sisteminde para üretilmediği için, parasal ve reel ücretler arasındaki ilişki konusunda yukarıdaki 
ilkenin geçerli olması beklenemez. 
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Sraffa,  zamanlı-işgücü miktarlarına indirgeme işlemiyle kâr oranı, 
ücretler ve fiyatlar  arasmdaki ilişkilere açıklık getirirken, Marx'ın 
transformasyon  probleminin önemli bir sorununa da çözüm getirmek-
tedir: fiyatlarla  değerler arasındaki ilişki, indirgeme işlemi sonucunda 
elde edilen zamanlı-işgücü miktarları, (12.51), fiyatlarla  malların içerdi-
ği işgücü arasındaki ilişkiyi açıkça göstermektedir. Bununla beraber 
Sraffa'nın  bu ilişkinin ötesine giderek transformasyon  problemini 
çözdüğü söylenemez. Bir kere; fiyatlar,  sistemde işgücü zamanı cin-
sinden değil, standart gelir cinsinden ölçülmekte ve bu, fiyatlarla 
Marxist değerlerin doğrudan doğruya kıyaslanması olanağını ortadan 
kaldırmaktadır. Ancak bu sorun kolayca çözümlenebilir: (12.51)'in 
her iki tarafı  da w ile bölündüğünde fiyatlar  işgücü zamanı cinsinden, 
yani malların satın alabilecekleri işgücü miktarlarıyla ölçülmüş ola-
cağı için, kıyaslama olanağı doğacaktır. 

Fiyatlarla Marxist değerlerin kıyaslanması olanağının ortaya çık-
masına rağmen, Sraffa'nm,  değer sisteminin değil, fiyat  sisteminin de-
ğişkenlerinden başlamış olması nedeniyle transformasyon  probleminin 
çözümünden yine de bahsedilemez. Transformasyon  problemi, değer 
sisteminin ve bu sistemin değişkenlerinin,  fiyat  sistemine ve fiyat 
sisteminin değişkenlerine dönüştürülmesidir. Hareket noktası, değer 
sistemi ve bu sistemin değişkenleri olan değerler, artık değer oranı ve 
işgücünün değeridir. Problemin çözümü; değerlerin fiyatlara,  işgücünün 
değerinin reel ücrete, artık değer oranının kâr oranına ve toplam ar-
tığın da toplam kârlara dönüştürülmesi ile sağlanır. Oysa Sraffa,  ha-
reket noktası olarak fiyat  sistemini almakta, bu sistemde gizli olan de-
ğerleri türetmektedir. Fiyat sisteminin çözülebilmesi için, bu sistemin 
değişkenlerinden, ücret veya kâr oranından birinin verilmiş olması 
gerekmektedir. Marx'm transformasyon  probleminde ise veri değişken-
ler bunlar değil, artık değer oram ve işgücünün değeridir. Sraffa'nın 
geliştirdiği sistemde, Marx'ın değer sisteminin değişkenleri yer almadığı 
gibi, fiyat  sistemindeki kâr oranıyla ücrete, değer sisteminde karşı 
gelen artık değer oranı ile işgücünün değerinin ne olduğu saptanmamış; 
Marx'm proleminin çözümünün gerektirdiği ilişki, artık değer oranı-
kâr oranı ilişkisi belirlenmemiştir. 

12.6. BİLEŞİK-ÜRÜN  VE  SABÎT  SERMAYE 

Buraya kadar incelenen üretim sistemi, sınırlayıcı iki varsayıma 
dayanmaktadır. Bir kere; sistemde her kesim sadece bir mal üretmekte, 
birden fazla  malın bir arada üretilmesi söz konusu olmamaktadır. İkinci 
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olarak; üretim sisteminde kullanılan üretim araçlarının bir üretim 
dönemi içinde kullanılarak tüketildiği varsayılmakta, dayanıklı üretim 
araçları sistemde yer almamaktadır. Bu iki unsurun, bileşik-ürün ile 
sabit sermayenin modele sokulması, ücret-kâr ve bölüşüm-fiyat  konu-
sunda ulaşılan sonuçları etkileyebilir. Bu nedenle burada, Sraffa'ya 
paralel olarak, bu sorunlar ele alınacak ve bu ilişkilerin alacağı yeni 
biçimler incelenecektir. 

Önce kesimlerin sadece dayanıksız üretim araçları kullandığını 
varsayarak bileşik-ürün üretilmesi halinde ortaya çıkan durumu ele 
alalım. Yukarıdaki tek mal-tek kesim varsayımına dayanan modelde 
her kesim, ürettiği mal ile belirlenmekte, sistomde mal sayısı kadar ke-
sim bulunmaktadır. Belli üretim araçlarının kullanılmasıyla birden 
fazla  ürün bir arada üretildiği zaman, kesimleri üretilen mallarla belir-
lemek olanağı ortadan kalkmaktadır. Bu durumda sadece farklı  üretim 
süreçlerinden  bahsedilebilir. Süreçler, belli miktarlarda üretim araçları 
kullanarak belli miktarlarda, birden fazla  mal üreteceklerdir. Bunu 
göstermek için üretim sisteminin input matriksinin (12.7)'deki gibi 
olduğunu, ancak fiyat  denklemlerinin sağ tarafında  birden fazla  mal 
yer aldığını varsayalım, i'inci sürecin ürettiği j malını Bu ile gösterirsek 
yeni fiyat  denklemleri: 

<AuP, + A2P2 + ••• + AnPn) fl+'j  + L, • = BnPl  + Bl2p2 + ... + BlnPn 

(AnPl  + A22p2 + . . . + A m P n ) ( 1 + r ) + L2w = BtlPl  + B22p2 "+ ... + B2nPn 

(A
mlPt  + A

m2P2 + ••• + AmnPJ  ( 1 + r ) + Ln w = BmlPl  + Bm2p2+ . . . + B m n P n 

(12.63) 

şeklini alacaktır. Denklemlerin sol tarafında  süreçlerin kullandıkları 
üretim araçları miktarları, Au, sağ tarafında  ise ürettikleri mal miktar-
ları, BtJ,  yer almaktadır. Bütün malların bütün süreçlerde üretim aracı 
olarak kullanılması ve bütün malların bütün süreçlerde üretilmesi 
gerekmediğinden bazı AtJ  ve B^'ler sıfır  olabilir. 

Burada, her kesimin tek bir mal ürettiği sistemden farklı  yeni bir 
durum ortaya çıkmaktadır. Mallar, birden fazla  sürecin outputu içinde 
yer alabilecekleri için, sistemde mal sayısı ile süreç sayısının birbirine 
eşit olması gerekmemektedir. Bu olgu (12.63)'de malların n tane; 
süreçlerin de m tane olması ile belirtilmiştir. Bundan daha da önemli 
bir husus, süreç sayısının mal sayısından daha az olması halinde bile 
bütün malların sistemde üretilebilme olanağının ortaya çıkmasıdır. 
Süreç sayısı ile mal sayısının farklı  olabilmesi, sistemin çözülmesinde 
yeni bir sorun yaratmaktadır. Sistemde belirlenmesi gereken n tane fi-
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yat ile ücret ve kâr oranı, yani toplanı olarak n + 2 tane bilinmeyen; 
buna karşılık süreç sayısına eşit sayıda, m tane denklem vardır. Eğer 
m>n ise, fiyat  denklemleri, yukarıdaki modelde olduğu gibi, bölüşüm 
kategorilerinden biri veri iken, belli bir ölçü birimi cinsinden ifade  edi-
len fiyatlar  içiıı çözülebilir.' Ancak eğer m < n, yani denklem (süreç) 
sayısı mal sayısından az ise, sistemi çözmek olanağı yoktur. Burada 
Sraffa'ya  paralel olarak m=n varsayımı yapılacaktır. 

Malların süreçler içinde bir arada üretilmesinin yarattığı ilk so-
run, standart sistemin türetilmesiııde ortaya çıkmaktadır: bileşik-
ürün üreten bir sistemi standart sisteme dönüştürürken q katsayıları 
negatif  değerler alabilir. Standart sistemde her malın üretilen toplam mik-
tarı, o mahn sistemde kullanılan toplam miktarını aynı oranda, 1 -\-R 
oranında aşmaktadır. Mallar bir arada üretildiği zaman, bazı koşullar-
da, standart sistemde bütün süreçlerin pozitif  üretim yoğunluklarına 
sahip olması olanağı bulunmayabilir. Örneğin (12.63)'de iki mal aynı 
süreçlerde kullanılıyor ve üretiliyorsa; bu mallardan bir tanesinin süreç-
lerde üretilen miktarlarının, kullanılan miktarlarına oranı, bütün sü-
reçlerde, diğer mahn üretilen miktarlarının kullanılan miktarlarına ora-
nını aşarsa; bütün süreçlerin üretim yoğunluklarını pozitif  tutarak bu iki 
malı standart oranda üretmek olanağı yoktur. Bunun iki mal-iki süreçli 
bir modelde gösterelim: 

Inputlar Oııtputlar 

9, A, A12 Bn Bl2 (12.64) 

İ2  A22 B21 B22 

ç'lar bu sistemi standart sisteme dönüştüren katsayılar olduğuna göre, 
standart sistemin gereği olarak: 

< « , * . . + < ı A . ) / M u + î A . ) = ö A . + s A . / M 1 2 + ? A 2 ) = (12.65) 

olmalıdır. Bu oranlardan iiki birinci malın, diğeri de ikinci malın 
standart sistemde üretilen gayri safi  miktarlarının, üretim aracı olarak 
kullanılan toplam miktarlarına oranını göstermektedir. Şimdi: 

BnIAn  > Bi2IA12  ve B2JA2l  > B22\A22 (12.66) 

yani, birinci malın, her iki süreçte de, gayri safi  output-input oranının 
ikinci malaan daha yüksek olduğunu varsayalım. Bu eşitsizliklerden 
ilkinin her iki tarafının  pay ve paydasını pozitif  bir </, ile, ikincisini de 

1 m = n iken çözümün sağlanabileceği açıktır. Denklem sayısı, m, bilinmeyen fiyat  sayı-
sından fazla  olduğu zaman çözümün nasıl sağlanacağı biı sonraki bölümde görülecektir. 
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pozitif  bir g, ile çarpalım. Oranlardaki bütün sayılar pozitif  olduğun-
dan: 

(g.B,, + s ,Bn) / (qA,  + «A,) > (?lB.2 + M  I  M » + ?A2> (1 2-6 7) 

olacak, yani (12.66)'daki koşul gerçekleştiği ve (/'lar pozitif  olduğu 
zaman (12.65)'deki eşitlik sağlanmayacaktır. Malların standart oranda 
üretilebilmesi için ç'lardan bir tanesinin negatif  olması gerekmektedir. 

Bu olguyu bir örnekle gösterebiliriz. Demir ve kömürün input ve 
output olarak bir arada yer aldığı iki sürecin şu şekilde olduğunu var-
sayalım : 

Inputlar Outputlar 

D K L D K 

20 30 1/2 27.5 35 

?2 3 0 40 1/2 45 42.5 

50 70 1.0 72.5 77.5 

Görüldüğü gibi burada, (12.66)'daki koşul gerçekleşmektedir: demirin 
her iki süreçte üretilen miktarının kullanılan miktarına oranı, kömü-
rünkünden daha fazladır.  Bu sistemi ç'lar ve R için çözdüğümüz za-
man q, — 3, q2 = — 1 ve R = 1 /4 olduğunu görmekteyiz.1 Şimdi 
ikinci süreci olduğu gibi bırakarak birinci süreçteki demir ve kömür 
outputlarını sırasıyla 22.5 ve 40 yapalım. Bu durumda (12.66)'daki 
koşul gerçekleşmeyecek, birinci süreçte kömürün, ikinci süreçte ise 
demirin output-input oranı daha yüksek olacaktır. Bu durumda çözüm 
ql — 3 /2, q2 = 1 /2 ve R = 1 /4 olmakta, her iki q da pozitif  değer 
almaktadır.2 

Standart sistemde negatif  üretim yoğunluğuna salıip, negatif 
input miktarları kullanarak negatif  output miktarları üreten süreçlerin 
ortaya çıkması, bu sistemin gerçekçiliğini yitirmesine yol açmaktadır. 
Sraffa,  bu durumda standart sistemin mantıksal düzeyde düşünülerek 
soyut bir denklemler sistemi olarak ele alınması gerektiğini belirtmek-
tedir. Bu yorum, standart sistemin temel fonksiyonu  ile de bağdaşmak-
tadır; bu sistem sadece ve sadece bir ölçü birimi, standart mal türet-
mek için oluşturulmaktadır. Standart sistem içinde negatif  input-output 
miktarlarının yer alması olasılığının ortaya çıkması, bu ölçü biriminin 

1 Diğer çözüm <]. ~ 7, q2 —' — 5 ve R — 2.25 sonucunu vermektedir. Geçerli çözüm, 
maksimum kâr oranının dalla düşük olduğu yukarıdaki çözümdür. 

2 Burada diğer çözüm qt = 7,q2 — — 5 ve fi  = 5.75 vermektedir. 
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niteliğini, değişmeyen bir değer ölçüsü olmasını etkilemez. Öte. yan-
dan, yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi bazı süreçlerin negatif 
üretim yoğunluklarına sahip olması, standart gelirin negatif  mik-
tarlar içermesine yol açmamakta, kâr ve ücretler pozitif  bir bileşik-
mal vektörü cinsinden ölçülebilmektedir. 

Buraya kadar incelenen sistemde sadece temel mallar yer almakta 
ve bu mallar standart sisteme pozitif  veya negatif  katsayılarla girmek-
tedir. Bileşik-ürün, temel olmayan malların saptanmasında da önemli 
sorunlar ortaya çıkartır. Bu sorunlar, temel ve temel olmayan malların 
aynı süreç içinde birlikte kullanılması ve birlikte üretilmesinden doğar. 
Her kesimin tek bir mal ürettiği sistemde temel olmayan mallar, sis-
temdeki bütün malların üretiminde dolaylı ve dolaysız olarak kullanıl-
mayan mallar olarak tanımlanmış ve üç tip temel olmayan mal ara-
sında ayırım yapılmıştı. Bunlardan ilkini, yani sistemdeki hiç bir 
malın üretiminde kullanılmayan temel olmayan malları burada da 
kolaylıkla saptamak olanağı vardır: bu tip mallar, (12.-63)'ün sadece sağ 
tarafında  yer alan mallardır. Sadece kendi üretiminde kullanılan temel 
olmayan malların saptanmasında ise önemli bir sorun ortaya çıkmak-
tadır: mallar bileşik olarak üretildiği ve bu tip bir temel olmayan ma-
lın kullanıldığı bir süreçte, temel olmayan mal yanında temel mal da 
üretilebileceği için, temel olmayan malın, sadece kendi üretimi için kul-
lanılıp kullanılmadığı sorunu doğmaktadır. Sraffa  burada yeni bir kıs-
tas getirmektedir: eğer bu tip bir malın üretildiği bütün süreçlerde, 
malın üretim aracı olarak kullanılan miktarının output olarak üretilen 
miktarına oranı aynı ise, bu mal standart sistemde yer almayacağından 
temel olmayan mal olarak nitelendirilmektedir. (12.63)'deki sistemde 
fc'ıncı  malın bu anlamda temel olmayan bir mal olduğunu, sadece kendi 
üretimine girdiğini ve malın 2 ve 7nci süreçlerde üretildiğini varsayalım. 
Eğer Sraffa'nın  kıstası gerçekleşirse, A2kJB,k  = Alk  IBlk  = sabit 
•= c olacağından bu malın standart sistem içindeki denklemi: 

c (q2  B2k + q7 Blk)  {1+R)  = q2 Blk  + q7 Blk  (12.69) 

ve = q7 = 0 olacak, yani bu mal standart sisteme girmeyecektir, 
(bkz. (12.45) ve devamı). 

Sraffa,  hem yukarıdaki, hem de üçüncü tip malların, yani birbir-
lerinin üretimine giren temel olmayan malların saptanmasını sağlayacak 
genel bir kıstas getirmektedir. Buna göre; n tane mal ve m (=n)  ta-
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ne süreçten oluşan bir üretim sisteminde; eğer k  tane malın (k  < ıi) 
bütün süreçlerde kullanılan input miktarlarıyla, üretilen output mik-
tarlarından oluşan m x 2 k  matriksindeki m tane sıradan, sadece k  ta-
nesi doğrusal olarak bağımsız ise, bu k  tane mal, temel olmayan mal-
dır.1 Bu mallar standart sistem içinde yer almayacaklardır. Bunun bir 
örnekle göstermek için (12.63)'deki 3,4 ve 5'inci malların bu koşulu sağ-
ladığını varsayarak m x 2 k  matriksini oluşturalım: 

^14 15 ^13 
A2İ  Au A2s B23 b24 Bi; 

4 4 4 R R R 
^m4 ms m3 SJm4  "ms 

Aik (k=  3,4,5), i'inci süreçte, bu mallardan kullanılan miktarlar; Bik da 
üretilen miktarlardır. Buradaki m ( = n) tane sıradan sadece k  tanesi-
nin bağımsız olması, kalan sıralardan her birinin, bunların doğrusal 
bileşimleri, yani bu sıraların belli oranlarda birleştirilmesi ile elde 
edilebilmesi demektir. Bu tanım, yukardaki diğer iki tip temel olmayan 
malı da içermektedir. Eğer bu mallar hiç bir malın üretim aracı olarak 
kullanılmıyorlarsa, Aik"ler  tamamen yok olacak, sadece üç temel ol-
mayan malın üretildiği üç bağımsız süreç saptanabilecektir: B i 3 , Bu 

ve Bj5. Aynı şekilde eğer bu mallar sadece kendilerinin üretim 
aracı olarak kullanmıyorlarsa, yukarıdaki matrikste sadece iki kolon 
kalacak, örneğin birinci sırada An ve B]s dışındaki elemanlar kaybolacak 
ve (12.69)'daki durum ortaya çıkacaktır. Son olarak, bu tanım üretim 
aracı olarak kullanıldığı halde sistemde üretilmeyen doğal kaynakların, 
örneğin toprağın  da temel olmayan mal olarak belirlenmesine olanak 
vermektedir. Bu durumda da matriksin sağ tarafındaki  B'ler yok 
olacak; Ai}, Au ve Ai;, sistemde üretimde kullanılan farklı  nitelikteki 
üç toprağın bulunduğunu gösterecek, matriksdeki üç sııa dışındaki 
sıralar, bunların doğrusal bileşimi olarak elde edilebilecektir. 

Bu koşulu sağlamayan bütün mallar temel mallar olarak standart 
sisteme girecektir. Sraffa,  gerçek sistemdeki n—k tane temel malın 
oluşturduğu denklemlere temel denklemler  adını vermektedir. Temel 
denklemleri standart sisteme dönüştürmek için q katsayıları kullanıl-
makta; ortaya çıkan sistemde en küçük  değerli  pozitif  R ile bunun 
verdiği q>lar geçerli çözümü oluşturmakta; bazı g'lar negatif  değerler 
alabilmektedir. En küçük değerli pozitif  R 'ye bağlı olarak türetilen 

1 Bu durumda üretim matriksi ayrıştırılabilir olup temel ve temel olmayan malların 
matrikslerinden oluşmuştur. 
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r — R{1—tv)  ilişkisinde ücretin sıfır  ile bir arasında aldığı bütün değerler 
için gerçek sistemdeki fiyatlar  belirli  değerler almaktadır.1 

Her kesimin tek bir mal ürettiği sistemde, zamanlı-işgücü miktar-
larını gösteren eşitliklerde, fiyatlarla  değerler arasındaki ilişkiyi belirle-
mek; r = 0 ikeıı fiyatların  değerlerle orantılı olduğunu saptamak ola-
nağı ortaya çıkıyordu. Bileşik-ürün söz konusu olduğu zaman, zamanlı-
işgücü miktarlarına indirgeme işlemi yapılamaz: her süreçteki dolay-
sız işgücü, birden fazla  malın üretiminde kullanılmakta olduğundan, bir 
süreçteki işgücünün ne kadarlık bir kısmının hangi malın üretimine git-
tiğini saptamak olanağı yoktur. Gerçekte, mallar bileşik olarak üretil-
diği için, süreçlerde kullanılan dolaysız işgücü inputlarını farklı  mallar 
arasında bölmeye çalışmanın da pek anlamı yoktur. 

Bununla beraber alt-sistem yöntemini kullanarak malların tek 
tek içerdikleri işgücü miktarlarını saptamak ve r = 0 iken fiyatların,  bu 
miktarlarla orantılı olduğunu göstermek olanağı burada da vardır. Ni-
tekim (12.68)'deki örnekte süreçleri sırasıyla *ı ve * 2 ile çarpıp net 22.5 
birim demir üreten alt-sistemi kurarsak: 

(27.5%ı + 45*,) — (20*ı + 30*,) = 22.5 
(35*! + 42. 5*2) — (30*! + 40*2) = 0 

olacak bu sistem toplam olarak: 

(1/2)*, + (1/2)*! 

kadar işgücü kullanarak sadece 22.5 birim net demir üretecektir. Bu 
sistemi çözersek 22.5 birim demirin içerdiği işgücü miktarının 1 /2 
olduğunu görürüz.2 Demirin standart mal cinsinden fiyatına  pd;  stan-
dart ücrete de w dersek, r = 0 iken net output ücret ödemelerine eşit 
olacağından: 

22.5 pd  = 1 /2 tc veya pd/w  — 1 /45 

yani demirin işgücü zamanı cinsinden fiyatı,  pd  \ıv, bu malın bir biriminin 
içerdiği işgücü miktarına eşit olmaktadır. Aynı sonucu diğer mal için 
de göstermek olanağı vardır. 

Bölüşüm ile fiyatlar  arasındaki ilişkiler de bileşik-ürün üreten 
sistemde, her kesimin tek bir mal ürettiği sistemdekiııden farklı  ol-
maktadır. Bir kere, ücretler sıfır  ile bir arasında değiştiği zaman, bütün 

1 R'nin daha büyük değerleri için ı/'lar pozitif  olsa bile fiyatlar  belirli  olamayacaktır. 
R'nin en küçük değeri için fiyatların  pozitif  olup olmayacağı ileride ele alınacaktır. 

2 Çözümde, standart sistemin türetilmesinde olduğu gibi katsayılardan biri, negatif 
ancak x + x 2 pozitif  olmaktadır. 
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fiyatların  pozitif  kalmakta devam edeceğini söylemek olanağı ortadan 
kalkmaktadır. Tek kesim-tek mal modelinin aksine, (12.63)'da r ve 
w pozitifken,  sağ taraftaki  fiyatlardan  bazıları negatif  değerler alabilir 
ve diğer fiyatların  pozitif  olması nedeniyle süreçte, buna rağmen, bir 
katma değer ortaya çıkabilir. Diğer yandan, belli bir mal cinsinden öl-
çülen reel ücretler düştüğü zaman, ücretlerin sistemdeki bütün diğer 
mallar cinsinden de düşeceğini söylemek olanağı da ortadan kalmak-
tadır. Daha önceki modelde kâr oranı arttığı zaman fiyatların  artma-
sının veya ücretlerden daha düşük bir oranda azalmasının nedeni; hiç 
bir malın fiyatının,  o malın üretim araçlarının fiyatlarından  daha yük-
sek bir oranda azalamaması idi. Oysa (12.63)'deki sistemde kâr oranı 
artıp standart gelir cinsinden ölçülen ücretler azaldığı zaman, denklem-
lerin sağ tarafındaki  mallardan bazılarının fiyatları  artarsa, diğer mal-
lardan birinin veya birkaçının fiyatı  ücretlerden daha yüksek bir oranda 
düşebilir. Bunun ücretlerle kâr oranı arasındaki ilişki konusunda önemli 
sonuçları vardır. Standart mal cinsinden ölçülen ücretler düşüp kâr 
oranı azaldığı zaman; ücretler, sistemdeki diğer bazı mallar cinsinden 
artabilmektedir  : örneğin r arttığı ve w azaldığı  zaman, w /p3,  yani üçünü-
cü mal cinsinden ölçülen reel ücretler artabilir. Bu durumda w /p}  azal-
dığı zaman, standart gelir cinsinden ölçülen ücret, ıv, artacağı için, 
kâr oranı da azalacak; bu mal cinsinden ölçülen reel ücretle  kâr  oranı 
aynı yönde  hareket  edecektir.  Dolayısıyla, bileşik-iirünün mevcut olduğu 
bir sistemde, ücretlerin azaldığını veya arttığını söylemeden önce ölçü 
biriminin ne olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. 

Sraffa'nın  bileşik-ürüııe verdiği önemin temel nedeni, birden fazla 
üretim döneminde kullanılan dayanıklı üretim araçlarını ele alma-
daki yaklaşım tarzıdır. Bu yaklaşımda dayanıklı üretim araçları, ma-
kineler, süreçlerin hem üretim araçları hem de outputu arasında yer al-
makta ve bu nedenle bileşik-ürünün bir parçası olmaktadır. Malların 
üretiminde kullanılan makineler, dönem içinde tamamen aşınmadığı 
için, dönem sonunda bir yıl daha  yaşlanmış makineler haline gelmekte 
ve bileşik-ürün içinde output olarak yer almaktadır. Bunun doğal so-
nucu, aynı nitelikte fakat  farklı  yaşlardaki makinelerin, farklı  mallar 
olarak nitelendirilmesi ve fiyatlaııdırılmasıdır.  Üretim sistemindeki 
her süreç, kullandığı makinenin yaşı ile ürettiği mala bağlı olarak belir-
lenmektedir. Örneğin k  malı, çeşitli dayanıksız üretim araçları ile çeşitli 
yaştaki makinelerin kullanılması ile üretilebiliyorsa, bu mal için, farklı 
yaştaki makine sayısı kadar farklı  üretim süreci vardır. Bu süreçlerin her 
birinde output, k  malı, Ak, ile bir yıl daha yaşlanmış makineden oluş-
maktadır. Eğer bu malın üretiminde kullanılan makinenin ömrü t 
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dönem ise, t— l'inei makineyi kullanan sürecin outputu sadece k  ma-
lından oluşacak, bu süreçte kullanılan t—1 yaşındaki makine üretim 
dönemi sonunda yok olacaktır. Diğer yandan Sraffa,  belli bir malın üre-
timinde kullanılan farklı  yaştaki makinelerin fiziksel  veriminin aynı oldu-
ğunu varsaydığı için, k  malının üretiminde kullanılan dayanıksız üretim 
araçları ve işgücü miktarı, süreçlerdeki makinelerin yaşlarına bağlı değil-
dir. Bileşik-ürün olarak ortaya çıkan yaşlanmış makinelerin el değiştirme-
si, piyasada satışa çıkarılması gereği yoktur. Aynı makine, ömrünü dol-
durmadığı takdirde, bir dönem sonra tekrar kullanılabilir. Dolayısıyla 
makinelerin fiyatları,  sadece bunların piyasa değerlerini değil, bunla-
rın kullanıldığı endüstrideki firmaların  hesaplarındaki değerlerini de 
yansıtmaktadır. Belli yaştaki bir makinenin fiyatı  ile bunun bir yaş 
daha yenisinin fiyatı  arasındaki fark,  makinenin üretimde kullandm asın-
dan doğan amortismanı gösterecektir. 

Şimdi, bu esaslar çerçevesinde, ekonomideki n tane maldan birinin, 
örneğin k  malının üretiminde dayanıksız üretim araçları, Akj, ile belli 
bir makinenin kullanıldığını ve bu makinenin ömrünün t yıl olduğunu 
varsayalım. Yeni, yani hiç kullanılmamış makineyi, Ma,  bunun fiyatını 
pm0; bir yıl kullanılmış bir makineyi M,, bunun fiyatını  p m l ; . . . ; t—1 
yıl kullanılmış makineyi M f_,  ve bunun fiyatını  da p m ( t _ 1 ) ile göstere-
lim. k  malının üretiminde, sıfırla  t—1 yaşları arasındaki t kadar farklı 
yaştaki makineyi kullanan t tane süreç vardır: 

(•M„Pmo  + AhP, + ••• + A k n P n ) ( l + r ) + Lk w = AkPk  + M , p m , 
(M,pml  + Akip, + . . . + A k n P n ) ( l + r ) + Lk w = Akpk + M2pm? 

(12.70) 

( M | . , P r a ( M ) + + ••• + Aknpn) ( l + r ) + Lk IV  = AkPk 

Makinelerin fiziksel  verimlilikleri yaşlarına bağlı olmadığından, k  ma-
lının üretildiği bütün süreçlerdeki dayanıksız input ve işgücü miktar-
ları aynıdır. En son süreç t—1 yıl kullanılmış makineyi kullandığı için, 
bu sürecin outputu arasında makine yer almamakta, t yıl kullanılmış ma-
kine hurdaya çıkarılmaktadır. Dayanıksız üretim araçları yanında, 
makinelerin değeri üzerinden de r oranında kâr sağlanmaktadır. Her sü-
reçte üretilen outputun değeri, Akpk,  bütün üretim araçları üzerinden 
ödenen kâr ile işgücüne ödenen ücretlerin toplamıyla, bütün üretim 
araçlarının yenilenmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır. Dayanıksız 
üretim araçları aynen yenilenmeli, makinenin ise amortismanma eşit 
bir yenileme yapılmalıdır. Birinci süreçte makinenin amortisman mik-
tarı, makinenin değerinde meydana gelen azalma, yani Mgp^—M^p^ 
olduğundan, bu sürecin fiyat  denklemini: 
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(M0Pm0-MlPmı)+(AklPl+  ... +Aknpn)+r(M0pm0+AklPl+  ... +AknPn)+Lkw=AkPk  (12.71) 

şeklinde yazarsak, bu durum açıkça gözlenebilecektir. Sol taraftaki  ilk 
ifade  makinenin amortismanı, ikincisi dayanıksız üretim araçlarının 
değeri, üçüncüsü bütün üretim araçları üzerinden elde edilen kâr ve 
sonuncusu da ücret ödemeleridir. Görüldüğü gibi makine üzerinden 
kâr, makinenin sadece kullanılarak aşınan kısmı üzerinden değil, 
makinenin üretim dönemi başındaki değerinin tamamı üzerinden hesap-
lanmaktadır. Böylece (12.70)'deki fiyat  sisteminde makinenin değe-
rindeki azalmayı (amortismanı) karşılayan ve bütün üretim araçları 
üzerinden belli bir kâr oranını sağlayan fiyatlar  egemendir. Makine-
lerin kullanım dönemleri arttıkça değerleri ve fiyatları  azalmakta, bu, 
hem piyasada hem de firmaların  hesaplarında sabit sermayenin, gide-
rek ekonomik olarak aşındığını göstermektedir.1 

Dayanıksız üretim araçları bütün kesimlerde aynı olduğundan ve 
makineler eşitliklerin her iki tarafında  da yer aldığından, (12.70)'i 
indirgemek olanağı vardır.2 

r (1 + r)t 
MoPmo(l  + r ) t _ l + <Ak,Pı  + • • • + AknPn)  + Lk w = AkPk  (12.72) 

olacaktır. Dolayısıyla bütün süreçlerde,  gayri safi  hasıladan ( A k p k 

+ MoPmo  r ( l +»•)'/ [(! —1] kadarlık bir miktar ayrıldığı 
zaman, bu, o kesimde kullanılan makinenin amortismanı ile makinenin 
üretim dönemi başındaki değeri üzerinden hesaplanan kârı karşıla-
yacaktır. Nitekim (12.72)'yi, (12.70)'deki herhangi bir fiyat  denklemi 
ile karşılaştırdığımız zaman: 

MoPmo  Kİ + r ) ' / [ ( l + r)t  - 1 ] = rMiPmi  + (MiPmi  - M i + , p r o ( i + l ) ) i = 0 , . . . , t - l (12.73) 

Bu eşitliğin sağ tarafındaki  ilk ifade  i'inci süreçte kullanılan makinenin 
değeri üzerinden hesaplanan kâr, ikinci ifade  ise bu süreçte kullanılan 
makinenin değerindeki azalma veya amortismandır. Dolayısıyla her 
süreçte kullanılan makine için bu eşitliğin sol tarafındaki  değer ay-
rıldığında, o süreçte kullanılan makinenin amortismanı ile bu makine 
üzerinde elde edilmesi gereken kâr sağlanmış olacaktır. 

(12.73)'de kâr oranı veri iken eşitliğin sol tarafı  sabittir. Kullanı-
lan makinenin yaşı (i)  arttığı zaman, makinenin değeri düşeceği, yani 

1 MoPm0  > MlPml  > . . . > M,_l  i > m ( ( _ 1 ) olduğunu saptamak için (12.70)'de, yaş farkı 
bir yıl olan makineleri kullanan iki sürecin fiyat  denklemlerinin farkına  bakmak yeterlidir. 

2 Bu indirgeme için süreçlerin her iki tarafının  da sırasıyla (1 - ; - r ) t _ I , ( l + r ) t _ 2 , . . . , l ile 
çarpılarak alt alta toplanması yeterlidir. Bu toplamda M0  dışındaki bütün diğer makineler 
birbirini götürecektir. 
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sağ taraftaki  ilk terim azalacağı için, makinenin amortisman payı, 
yani parantez içindeki ifade  artacaktır. Diğer bir deyimle, daha eski 
makine kullanan süreçlerde amortisman daha yüksek olacak, makineler 
eskidikçe ekonomik aşmma artacaktır. Bunun temel nedeni, bütün ma-
kinelerin ürettiği outputun fiyatının  aynı (p k ) olması; makinelerin 
etkinliğinin yaşlarına bağlı olmaması; dayanıksız input ve işgücü 
miktarının bütün süreçlerde aynı olmasıdır. Eğer makinelerin fiziksel 
verimi kullanım süreleri artarken azalırsa, bu azalış belli bir oranda 
olduğu zaman, süreçlerdeki farklı  yaşlardaki makinelerin aşınma payları 
eşitlenebilir. Makineler kullanıldıkça verimlerinin düşmesi, (12.70)'de 
daha eski makineleri kullanan süreçlerde, AkJjAk  ve Lk]Ak oranlarının 
artması şeklinde ortaya çıkar. 

(12.72)'deki sonucu, firmaların  uygulamada, belli bir makinenin 
değerini amorti etmek ve aynı zamanda belli bir kâr oranını sağlamak 
için başvurdukları bir yöntemle de elde etmek olanağı vardır. Eğer 
firma,  yeni iken değeri M0pm()  olan bir makineyi t yıl kullanıyor ve her 
yıl aynı miktarda output üretiyorsa; makinenin değerini amorti etmek 
ve r oranınmda kâr sağlamak için, her dönem belli bir gelir elde et-
melidir. Bu geliri Z  ile gösterirsek, bunun kâr oranı üzerinden iskonto 
edilen değeri, makinenin değerine eşit olduğu zaman amorti fonuyla 
kâr sağlanmış olacaktır: 

M0Pmo  = Zl(  1 + r ) + Z  /(I  + r ) J + . . . + Z/( 1+r) ' (12.74) 

veya: 

Z = M0  P m o r ( l + r ) ' / [ ( l + r ) < - l ] (12.75) 
(12.72) ve (12.75) aynı sonucu göstermesine rağmen Sraffa'nın  formülas-
yonu daha geneldir. (12.75) sadece fiziksel  verimi sabit olan dayanıklı 
üretim araçlarının değerlerinin ve amortisman ve kâr paylarının saptan-
masında kullanılabileceği halde, Sraffa'nın  bileşik-ürün-sabit-sermaye 
yaklaşımı, makinelerin veriminin yaşlarına bağlı olarak değiştiği ko-
şullarda da makinelerin fiyatlarının,  gerekli oranda kâr ve amortisman 
sağlayacak şekilde saptanmasına olanak verir. 

Makinelerin fiyatları  kâr oranına ve kaç dönem kullanıldıklarına 
bağlı olarak değişir. Kâr oranı sıfır  olduğu zaman, bu değerler, makine-
lerin kullanıldıkları her ilave yıl için, orijinal değerlerinin 1 /t'si kadar 
azalacaktır:1 

1 r = 0 iken (12.70)'i alt alta toplarsak M o P m o / ( + Ak\Pı+ • • • + AknPn + Lkw = 
AkPk  o l a c u k v e (12.73)'ün sol tarafındaki  ifade  yerine M0pm0jt  konulduğunda (12.76) elde edi-
lecektir. 
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MiPmi  — M l + l P m + l )  = MoPmojt  (12.76) 
Kâr oranı sıfır  iken makinelerin fiyatlarının,  işgücü içerikleriyle orantılı 
olduğunu göstermek için, modelin bileşik-ürün içermesi nedeniyle, za-
manlı-işgücü miktarlarına indirgeme işlemi yapılmaz. Buna rağmen 
Sraffa,  alt-sistemden hareketle bunu gösterme çabasına girişmektedir. 
Sraffa'nın  saptadığı genel .lke şu şekilde özetlenebilir. r = 0 iken, hiç 
kullanılmamış bir makinenin fiyatı,  içerdiği dolayh ve dolaysız işgücü 
miktarının toplamıyla orantılıdır. Buna karşılık t yıllık ömrünün 
n yılını dolduran bir makinenin hem fiyatı,  hem de içerdiği işgücü mik-
tarı, yeni makinenin fiyatının  ve işgücü içeriğinin t—n /t'si kadar ola-
caktır. Örneğin yeni bir makine toplam olarak 8 işgücü miktarı ile 
üretiliyor ve 4 yıl kullanılıyorsa; bir yıl kullanılmış bir makine 6; iki 
yıl kullanılmış bir makine 4; üç yıl kullanılmış bir makine ise 2 işgücü 
içerecektir. 

Bunu, alt-sistemleri kullanarak basit bir örnekle gösterebiliriz. Bir 
üretim sisteminde buğday ve traktör üretildiğini, buğday üretiminde 
traktör; traktör üretiminde de buğday kullanıldığını; traktörün 
ömrünün iki yıl olduğunu varsayalım. T0  yeni traktörü; T, bir yıl kul-
lanılmış traktörü göstersin. Üretim şemasının şu şekilde verildiğini 
varsayalım: 

Inputlar Outputlar 

Tp T, Buğday İşgücü Buğday T, 

* 1 — — 2 60 — 1 
y — 1 — 2 60 — — 
s - — 40 4 — 1 — 

1 1 40 8 120 1 1 

Birinci ve ikinci süreç bir traktör ve iki işgücü kullanarak bileşik-ürün 
olarak buğday ve traktör üretmekte; üçüncü süreç ise buğday ve işgücü 
kullanarak yeni traktör üretmektedir. Sistemin net outputu sadece 
120-40=80 kg. buğdaydan oluştuğu için buğdayın fiyatına  P dersek, 
kâr oranı sıfır  olduğu zaman: 80 P = 8 w olacak, yani bir birim buğday 
1 /10 birim işgücü içerecektir. Şimdi, bu sistemin üretim yoğunluklarını 
değiştirerek sistemde 80 kg. buğday yanında bir adet de yeni traktörün 
net olarak üretildiğini varsayalım. Dolayısıyla: 

60 (*+y) — 40« = 80; z — x = 1; * — y = 0 

olmalıdır. Çözüm x = y = 3/2; z = 5/2 olacağından yeni sistemde 
kullanılan toplam işgücü 2*+2y-f-4z  = 16 olacaktır. Yeni traktörün 
fiyatına  P o dersek, net output: 
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80p + p0 = 16w 

olacak, 80p=8w olduğundan p„ jw — 8; yani bir adet yeni traktörün 
içerdiği işgücü miktarı 8 olacaktır. Aynı şekilde sistemde 80 kg. net 
buğday ve bir tane bir yıl kullanılmış traktör üretmek istersek: 

60 (x+y)  — 40 z = 80; x — y = 1; z — * = 0 

olmalıdır. Çözüm x=z= 7/4 ve y = 3 / 4 olduğundan sistemde kullanılan 
toplam işgücü 2 * + 2 y + 4 z = 12 olmaktadır. Eski traktörün fiyatını 
p1 ile gösterirsek net output: 

80p + px = 12 w 

ve 80p = 8ıv olduğundan pı /w  = 4 olacak, yani bir yıl eski traktör, 
yeni traktörün içerdiği işgücü miktarının yarısını içerecektir. 

Burada önemli bir sonuç ortaya çıkmaktadır; kâr oranı sıfır  iken 
bile aynı sayıda  fakat  farklı  yaş bileşimine sahip makineleri içeren iki 
sabit sermaye stokunun değerleri farklıdır.  Örneğin iki stok da toplam 
olarak 5 adet traktör içeriyor, ancak bunlardan ilk stokta traktörlerden 
üç tanesi yeni, iki tanesi bir yıllık; ikinci stokta ise iki tanesi yeni, üç 
tanesi bir yıllık ise, bu stokların değerleri sırasıyla 32M> ve 28w> olacaktır. 
Diğer yandan makinelerin değerleri kâr oranına bağlı olduğundan, belli 
bir sabit sermaye stoku içindeki makinelerin miktarı ve yaş bileşimi 
değişmese bile, kâr oranı değiştikçe bunların değerleri değişecektir. 

(12.73)'de görüldüğü gibi belli bir yaştaki makinenin aşınma payı 
kâr oranına bağlıdır. Kâr oranı sıfırken  bu pay, makinenin yaşı ne 
olursa olsun değişmemektedir. Kâr oranı pozitif  olduğu zaman ise 
aşınma payı makinenin yaşı ile birlikte giderek artmaktadır. Kâr 
oranı ne kadar yüksekse aşınma payındaki artış da o kadar 
fazladır.  Ancak, herhangi bir makinenin ömrü süresince aşınma 
payları toplamı o makinenin yeni iken elde ettiği fiyata  eşitir. 
Dolayısıyla, n yaşındaki bir makinenin (n<.  t) sıfır  ile n yılları arasın-
daki aşınma payları toplamı ne kadar düşükse, n ile t yılları arasındaki 
aşınma payları toplamı o kadar yüksek olacaktır. Kâr oranı yükseldikçe 
sıfır  ile n yılları arasmdaki aşınma payları toplamı azalmakta; n ile t 
yılları arasındaki aşınma payları toplamı artmaktadır. Diğer yandan 
makinenin n ile t yılları arasındaki aşınma payları toplamı makinenin 
n yılındaki değerine eşit olduğundan, kâr oranı ne kadar yüksekse ma-
kinenin n yılındaki değeri de o kadar yüksektir. Ancak, kâr oranı hangi 
değeri alırsa alsın, n ile t yılları arasındaki aşınma payları toplamı ma-
kinenin yeni iken elde ettiği değeri aşamayacağından, makinenin n 
yılındaki fiyatının  ulaşabileceği en üst düzey, yeni makinenin fiyatıdır. 
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Bunu formel  olarak da saptamak olanağı vardır. (12.73)'de maki-
nelerin değerini Vt  ile gösterirsek, n ve n + 1 yaşlarındaki iki makine için: 

rVn  + (Vn-Vn+1)  = rVn+1  + (Vn+1  - V„„) 
eşitliği sağlandığından: 

Vn+2  - (2+r) Vn+1  + ( l + r ) Vn  = 0 
olacaktır. Bu fark  denklemi çözüldüğümde: 

Vn  = A0 ( l+ r )» + Ba 

olacak, Aa ve Ba uç koşullar tarafından  belirlenecektir. Eğer yeni ma-
kinenin değerini M0pm0=  V0  = 1 alıp n yaşındaki makinenin değerini 
bununla kıyaslarsak, iki uç koşulu şu şekilde yazabiliriz: Va  = 1 ve 
V,  = 0. Dolayısıyla A0 = 1/1 —(l+r)*,  B„ = (1 + r ) ( / ( I +r)«—1 ve 

V„  = ( l + r ) ' - [ ( l + r ) » / ( l + r ) ' - l ] (12.77) 
olmaktadır. Bu eşitlik, sıfır  yaşmdayken fiyatı  1 olan ve t dönem kul-
lanılabilen bir makinenin n dönemindeki fiyatını  göstermektedir. t~>n 
olduğu için kâr oranı arttıkça makinenin fiyatı  artacaktır. 

Şimdi, üretim sisteminde re=0,l,2,..,(—1 yaşlarında t tane farklı 
makineden oluşan, yaş bileşimi dengeli  bir sabit sermaye stoku olduğunu 
düşünelim. Bu stok içinde aşman her makinenin yerini arkadan gelen di-
ğer bir makine aldığı için sistemde, her dönemde, sadece bir tane yeni 
makine üretmek suretiyle yaş bileşimi dengesini korumak olanağı 
vardır. Bu denge korunduğu sürece, bu stokun, yeni makinenin fiyatı 
cinsinden ölçülen toplam aşınma payı sabit kalacaktır. Ancak, kâr 
oranı arttıkça, bu makinelerden n=2 ,3 ...t—1 yaşlarından olanların 
fiyatları  (12.77) gereğince artacağından, yaş bileşimi ve toplam makine 
sayısı değişmediği halde, bu makinelerden oluşan sabit sermaye sto-
kunun değeri kâr oranına bağlı olarak değişecektir. Bu olgu, karşımıza 
tekrar, daha önce ulaşılan bir sonucu çıkarmaktadır: üretim araçla-
rının sayısının birden fazla  olduğu bir sistemde, bölüşümden bağımsız 
olarak sermaye stokunu ölçme olanağı yoktur. Burada bu olgu, üretim 
araçlarının fiziksel  niteliklerinin aynı olmasına rağmen ortaya çıkmak-
tadır. Sermaye, zaman boyutlu bir değişken olduğu için, fiziksel  olarak 
aynı nitelikte olan makinelerin kullanım süreleri değiştikçe fiyat-
ları da değişmektedir. Böylece, üretim sürecinin farklı  dönemler için-
de oluşması veya tarihsel zaman boyutunu içermesi ile üretim araçlarının 
heterojen olması arasında sermaye stokunun ölçülmesi açısından bir 
fark  bulunmadığı gerçeği burada bir kere daha saptanmış olmaktadır.1 

1 Üretim sistemindeki makinelerin miktarının ve yaş bileşiminin değişmesi, ekonominin 
durgun durum koşullarında olduğunu gösterir. Dolayısıyla, modelin ortaya koyduğu sonuç, 
bu koşullarda bile kâr oranından bağımsız olarak sermaye stokunun ölçülemeyeceğidir. 
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Son olarak, sabit sermayenin, standart sistemin türetilmesinde bir 
sorun yaratmayacağına değinelim. Makinelerin bileşik-ürün olarak 
output içinde yer alması, negatif  katsayılara yol açmayacaktır. Bunun 
nedeni, (12.70)'de her sürecin outputu içinde farklı  yaştaki makine-
lerin yer almasıdır. Herhangi bir süreç negatif  katsayı ile çarpıldığı 
zaman, o sürecin outputu içinde yer alan belli yaştaki makinenin, aynı 
yaştaki makineden kullanılan toplam miktarı standart oranda aşması 
olanaksız hale gelir. Oysa makinelerin bileşik-ürün olarak üretildiği bir 
standart sistemde, her yaştaki makinenin output içindeki miktarı, in-
put olarak kullanılan miktarını standart oranda aşmalıdır. 

12.7. ÜRETÎM  YÖNTEMİ  SEÇİMİ 

Kâr oranı ile fiyatlar  arasındaki karmaşık ilişkiler, bir üretim sis-
temindeki malların birden fazla  yöntemle üretilebilmesi halinde ortaya 
çıkan yöntem seçimi konusunda genellemeler yapmaya olanak verme-
mektedir. Bu olgu, sermaye stokunun ölçülmesi sorunu ile birlikte, Sraf-
fa'nın  geliştirdiği sistemin, neoklasik iktisat teorisine yönelik temel 
eleştirisini oluşturmaktadır. Yöntem seçimi sorunu daha önce temel 
olmayan mallarla ilgili olarak incelendiği için (bkz. Böl. 12.5.) bu-
rada sadece temel malların üretim yöntemlerinin seçimi sorunu ele 
alınacaktır. Bu sorun iki aşamada incelenebilir. Bunlardan ilkinde, belli 
bir üretim sistemindeki bir temel malın birden fazla  yöntemle üretilebil-
mesi halinde ortaya çıkan süreç seçimi sorunu ele alınabilir. Buna kar-
şılık üretim sisteminde yer alan bütün temel malların birden fazla  yön-
temle üretilebilmesi olanağı da söz konusu olabilir. Bu durumda ortaya 
çıkan sorun, farklı  süreçlerden oluşan üretim teknikleri  arasında bir 
seçim yapabilmektir.1 

(12.7)'deki sistemde temel mal olan k  malının üretimi için iki ayrı 
süreç olduğunu varsayalım. Bu süreçlerin üretim şemalarını: 

Süreç I Akl,  Ak2, ..., Akn; Lk -> Ak 

Süreç II A'kl,A'k2,  ..., A'kn;  L\ ->A'k  (12.78) 

şeklinde gösterelim. Bunların iki farklı  süreç olabilmesi için, birim 
output başına kullandıkları mal ve işgücü inputlaıından en az birinin 
farklı  olması gereklidir. 

1 Burada, tek bir malın üretim yöntemi seçimi süreç seçimi;  bütün malların bir arada 
üretildiği bir sistemin seçimi ise teknik  seçimi  olarak adlandırılmaktadır. Bu ayırıma ilerideki 
bölümlerde de uyulacakta. 
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Üretim sistemindeki diğer mallar için kullanılabilecek üretim süreç 
leri (12.7)'dekiler olduğu zaman, sadece /c'mcı kesimlerinin üretim şe-
maları farklı  olan iki üretim sistemi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, 
bu sistemlerin standart millî gelirlerinin bileşimi ve maksimum kâr 
oranları farklı  olacaktır. Ücretler ve fiyatlar  her sistemin kendi standart 
geliri cinsinden ölçülebileceği için, kâr oranı her iki sistemde aynı olsa 
bile, ortaya çıkan ücret ve fiyatlar  farklı  olacağından ve farklı  ölçü 
birimleri ile ölçülmüş bulunacağından, temel olmayan mallarda olduğu 
gibi burada, ücretlerin ve k  malının fiyatlarının,  süreç seçiminde kıs-
tas olarak alınması olanağı yoktur. Bu olanağın temel olmayan mallar 
için ortaya çıkmasının nedeni, bunların standart sisteme girmemesi 
ve maksimum kâr oranını etkilememesidir. Dolayısıyla, diğer kesim-
lerin üretim şemaları aynı iken, k  malı temel olmayan bir mal ise, her 
iki sistemin de standart geliri ve maksimum kâr oranı aynı olacağından 
bu kıyaslama yapılabilmektedir. 

Ancak, bazı koşullar altında, (12.78)'deki iki süreci içeren iki 
üretim sistemini kıyaslamak ve bunların bir arada kullanılabileceğini 
göstermek olanağı vardır. Eğer (12.7)'deki sisteme, (12.78)'deki süreç-
leri bir arada sokarsak, ortaya çıkan sistemde rı + 1 tane fiyat  denklemi 
ve belirlenmesi gereken n + 2 tane değişken (n tane fiyat,  ücret ve kâr 
oranı) vardır. Ücret, standart gelir cinsinden ölçülemeyeceğine göre, 
mallardan bir tanesini ölçü birimi olarak aldığımızda bu re-fl  tane 
eşitlik; n—1 tane fiyat,  reel ücret ve kâr oranı için çözülebilir, k  ma-
lının fiyatı  (12.78)'deki iki süreçte de ayııı olacağı ve kâr oranı ve reel 
ücret bütün sistemde eşitleneceği için, bu durumda her iki süreç eşit 
derecede etkili olmakta, bunların kullanımında ayııı fiyat,  ücret ve kâr 
oranı ortaya çıkmaktadır. Bu olgu, çözümün verdiği reel ücret ile kâr 
oranında (veya oranlarında), (12.78)'deki süreçleri içeren iki  ayrı üretim 
sistemindeki bütün fiyatların,  reel ücretin ve kâr oranının aynı olması 
demektir.1 Çözümün verdiği ücret ve kâr oranı, tekniklerin geçiş ücret 
ve kâr oranıdır. Birden fazla  ücret ve kâr oranı düzeylerinde bütün 
fiyatlar  pozitif,  yani çözüm birden fazla  kâr oranı ve ücret veriyorsa 
teknikler arasında geçiş ve yeniden-geçiş söz konusu olacaktır. 

Sraffa,  bu iki üretim sisteminin, veya daha doğru deyimle, bu iki 
sürecin birbirlerinin alternatifi  olduğu hususuna dikkati çekerek, bun-
ların geçiş ve yeniden-geçiş noktaları dışında da kıyaslanabilmesi ge-

1 Bu farklı  üretim sistemlerinin standart geliri ve maksimum kâr oram farklı  olduğu için, 
reel ücretler her iki sistemde de aynı olduğu halde standart gelir cinsinden ölçülen ücretler farklı 
olacaktır. Aynı husus, fiyatlar  için de söz konusudur. 
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rektiğini belirtmekte ve bunun için bir yöntem önermektedir. Sraffa, 
iki farklı  sürecin ürettiği bu k  malını, üretim sisteminde, temel olma-
yan malların üretiminde kullanıldığı zaman farklı;  temel malların üre-
timinde kullanıldığı zaman ise aynı mal olarak göz önüne almaktadır. 
Dolayısıyla, hangi süreç kullanılırsa kullanılsın, diğer sürecin ürettiği 
mal, üretim sistemindeki temel olmayan malların üretiminde kullanıl-
maktadır. Süreçlerden hangisinin ürettiği malın sistemdeki temel 
malların üretiminde kullanılacağı ise, kâr oranının farklı  düzeylerinde 
bu süreçlerin ürettikleri malın fiyatlarına  bağlıdır. 

Eğer (12.78)'deki birinci sürecin ürettiği malı k;  ikincinin ürettiği 
malı k'  ile gösterirsek; k  ve k'  mallarını içeren üretim sistemlerinin mak-
simum kâr oranları farklı  olacaktır. Bunları sırasıyla JR ve R'  ile gös-
terelim. Birinci süreci içeren sistemde (ekonomide) olduğumuzu düşü-
nürsek k',  ikinci sistemde olduğumuzu düşünürsek k,  temel olmayan mal 
haline gelecektir. Belli bir kâr oranında bu iki sistem farklı  fiyatlar 
vereceği için, bu iki malın üretim maliyetleri oranı, pkAkjpk  Ak , hangi 
sistemde olduğumuza göre değişecektir. Hangi sistem esas almıyorsa 
bütün fiyatlar  ve ücret, o sistemin standart geliri cinsinden ölçülecek 
ve söz konusu malın üretim maliyeti de bu fiyatlara  bağlı olacaktır. 
Bununla beraber, hangi sistem esas alınırsa alınsın, kâr oranının bazı 
değerleri için bu iki süreçten hangisinin kullanılacağını saptamak 
olanağı vardır. Eğer R'> R ise, kâr oranı birinci sistemin maksimum 
kâr oranından daha büyük olduğu zaman ikinci süreç daha etkindir: 
bunun nedeni, r > R iken ilk sürecin pozitif  bir ücret sağlayamamasıdır. 
Dolayısıyla, eğer iki sistem arasında bir tek geçiş noktası varsa, bu 
nokta, kâr oranının, birinci sistemin maksimum kâr oranından daha 
küçük olduğu bir noktadır ve bu noktada, kâr oranı arttığı zaman, 
standart oranı küçük olan sistemden daha büyük olan sisteme geçil-
mektedir. Kâr oranının daha küçük değerleri için geçiş ve yeniden-
geçiş noktaları bulunabilir. Kâr oranı ile fiyatlar  arasındaki karmaşık 
ilişki bu geçiş ve yeniden-geçişlerle ilgili bir genelleme yapılmasına 
olanak vermemekte, üretim sistemlerinin teknik koşulları arasındaki 
farka  göre bir süreç çeşitli kâr oranlarında etkin olabilmektedir. 

Aynı olgu, sistemdeki bütün süreçler için birden fazla  alternatif 
yöntem olduğu zaman da ortaya çıkmaktadır. Burada artık seçim, çeşit-
li alternatif  süreçlerin bileşiminden oluşmuş farklı  tekniklerle ilgilidir. 
Farklı teknikler farklı  kâr oranlarında etkin hale gelebilecek ve kâr 
oranı değiştiği zaman hangi tekniğin veya (geçiş noktalarında) teknik-
lerin daha etkin hale geleceği konusunda bir genelleme yapmak ola-
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nağı ortadan kalkacaktır. Üretim teknolojisi içinde malların üretiminde 
kullanılabilecek alternatif  süreç sayısı ne kadar fazla  ise, teknik sayısı 
o kadar çok olacağından, geçiş ve yeniden-geçiş noktaları artacaktır. 

Her iki durumda da üretim sistemleri içinde fiyatlar  kâr oranına 
bağlı olduğundan, kâr oranından bağımsız olarak tekniklerin üretim 
araçlarının aldığı değerden veya sermaye yoğunluğundan bahsetmek 
olanağı ortadan kalkmaktadır. Farklı tekniklerin bu açıdan kıyasla-
nabilecekleri tek nokta; ücret ve kâr oranının her iki teknikte de aynı 
olduğu geçiş noktalarıdır. Dolayısıyla, hangi tekniğin daha sermaye 
yoğun olduğunun belirlenmesi için kâr oranının bilinmesi ve bu ora-
nın geçiş kâr oranı olması gerekmektedir. Tekniğin geri gelmesi 
olgusu, bu kıyaslamadan, kâr oranı ile sermaye yoğunluğu arasında tek 
yönlü, monoton bir ilişki çıkartmak olanağını ortadan kaldırmaktadır; 
zira, aynı bir teknik, çok düşük ve çok yüksek kâr oranlarında en 
etkin teknik haline gelebilmektedir. Bütün bunlar neoklasik sermaye 
ve bölüşüm teorilerinin temel önermeleriyle çelişmekte, daha sonra gö-
rüleceği, gibi bu teorilerin genel geçerliğini yitirmesine yol açmaktadır. 
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13. YON NEUMANN: BÜYÜME  VE  GENEL  DENGE 

13.1. SRAFFA  VE  VON  NEUMANN 

Walras, Sraffa  ve von Neumann modellerinin ortak bir özelliği 
her üçünün de genel denge modeli olmasıdır.1 Sraffa,  belli bir üretim 
teknolojisine sahip bir ekonomide, bölüşümden ve üretimin teknik 
koşullarından hareket ederek ücret veya kâr oranını, fiyatları  ve bunlara 
bağlı olan makro-bütüncül değişikenleri, yani kesimlerdeki ve ekonomi-
nin tümündeki üretim araçlarının ve outputun değerlerini saptamakta 
ve bunlar arasındaki ilişkileri klasik yöntemle incelemektedir. Von 
Neumann ile Sraffa  arasındaki fark,  kullandıkları yöntemde değil vur-
guladıkları noktalarda ortaya çıkmaktadır. Von Neumann, veri bir 
üretim teknolojisine sahip bir ekonominin uzun dönemde sürekli ola-
rak dengede büyüyüp büyüyemeyeceğini ve bu denge durumunun özel-
liklerini incelemekte ve Sraffa'da  olduğu gibi, talep, fayda,  eş-marji-
nallik ilkesi gibi neoklasik teorinin temel unsurları bu incelemenin 
tamamen dışında kalmaktadır. Sraffa  ve Walras modelleri durgun bir 
ekonominin genel denge modelleri olduğu halde von Neumann modeli, 
dinamik genel denge ile uğraşmaktadır. Ancak von Neumann, modelini 
Sraffa'dan  farklı  bir şekilde, sadece denge durumunun özelliklerinin, 
incelenmesi ile sınırlamakta; bölüşümdeki değişmelerin fiyatlar,  üretim 
araçlarının ve outputun değeri üzerindeki etkileriyle teknik seçimi 
konusunda doğuracağı sonuçları ve dinamik bir modelde ortaya çıkan, 
bölüşüm-büyüme ilişkisini incelememektedir. Zaman unsuru modele 
tarihsel olarak değil mantıksal olarak girmekte, değişme analizi ise mo-
delde yer almamaktadır. Sraffa'nın  bir yandan klasik iktisat teorisinin 
bazı temel sorunlarının çözümüne, diğer yandan da neoklasik teorinin 
eleştirisine yönelmesi, değer ve bölüşüm sorunlarını ön plana çıkart-
maktadır. Bu amaçları gözetmeyen von Neumann modelinde bu 
unsurların yer almaması doğal sayılabilir. 

1 von Neumann, modelini, ilk defa  1932'de bir matematik seminerine sunduğu ve daha 
sonra I938'de Almanca olarak yayınlandığı bir makalede geliştirmiştir. Makale İngilizce olarak 
i 945'ile yayınlanmış, ancak uzun süre literatürde gereken yeri almamıştır. Bunun bir nedeni 
de modelin hayli ileri matematik teknikler kullanmasıdır. Özellikle Sraffa'dan  sonra, 1960'larda 
modelin gereken şekilde değerlendirilmeye başladığını söyleyebiliriz. 
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Von Neumann modelinin açıklanmasında hareket noktası olarak, 
Sraffa'nın  (12.44)'deki standart sistemini alabiliriz. Mallar standart 
oranda üretildiği zaman, bütün mallardan net olarak üretilen miktar-
lar, malların üretim aracı olarak kullanılan toplam miktarlarını aynı 
oranda, yani maksimum kâr oranında aşmaktadır. Dolayısıyla, üretim 
kesimlerinin göreli üretim yoğunlukları sabit kalmak şartıyla, bir 
dönem sonunda ortaya çıkan net output, gelecek dönemde tamamen 
üretim aracı olarak sisteme geri döner, yani yaratılan artığın tamamı 
kesimler arasında standart oranlarda yatırılırsa, her malın üretilebi-
lecek net miktarı aynı oranda, maksimum kâr oranında artacaktır. Bu, 
bütün malların, hem üretim aracı olarak kullanılan, hem de net olarak 
üretilen miktarlarının aynı oranda artması demek olduğundan, maksi-
mum kâr oranı aynı zamanda sistemdeki üretim araçlarının ve net out-
putun da maksimum büyüme oranıdır.  Maksimum büyüme oranı da 
maksimum kâr oranı gibi, bölüşüm ve fiyatlardan  tamamen bağımsız 
olarak üretim teknolojisi tarafından  belirlenmektedir. 

Sistemin, maksimum büyüme oranına eşit bir oranda büyüye-
bilmesi için üç koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir kere; gerçek 
sistemdeki üretim kesimleri arasındaki üretim yoğunluğu oranları, 
standart sistemin gerektirdiği oranlara eşit olmalıdır. Bu, (12.44)'deki 
sistemin, gerçek üretim sistemi olması demektir. Eğer gerçek sistem 
standart orana uymuyorsa, bazı malların net outputu, o mallardan 
üretim aracı olarak kullanılan miktarların toplamını daha düşük, bazı 
mallarmki de daha yüksek bir oranda aşacak; bütün malların ve siste-
min tümünün aynı oranda büyümesi olanağı ortadan kalkacaktır. 
Liretim süreçleri doğrusal olduğu ve üretim araçları arasında ikame 
olanağı bulunmadığı için, bu durumda, ekonominin ulaşacağı maksimum 
büyüme oranı, en küçük oranda üretilen malııı, ııet output olarak 
üretilen miktarının, üretim aracı olarak kullanılan miktarına oranı ile 
sınırlanacaktır. Bunu Bölüm 12.4.'ün sonundaki örnekte gösterebi-
liriz. Gerçek sistemde demirin net olarak üretilen miktarının, üretim 
aracı olarak kullanılan miktarına oranı 5 /50 — % 10, kömürün ise 
50 /40= %125'dir. Bir sonraki dönemde kesimlerin üretim yoğunluk-
larını % 10'dan daha fazla  artırma olanağı yoktur. Üretim yoğunlukları 
%10 artırıldığı zaman, üretim aracı olarak gerekli demir miktarı (30 +20) 
(1+0.10) = 55; kömür miktarı ise (10+30) (1+0.10)=44 olacak, yani 
bir dönem önce üretilen demir ve kömür miktarlaııyla ekonominin 
% 10 büyümesi sağlanabilecektir. Eğer üretim yoğunlukları bu orandan 
daha yüksek bir oranda artırılmak istenirse, üretim aracı olarak gerekli 
demir miktarı, bir önceki dönemden devralınan miktarı aşacağından 
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bunun gerçekleşmesine olanak yoktur. Böylece, ekonominin maksimum 
büyüme oranı %50 olduğu halde, kesimlerin üretim yoğunluklarının 
standart sistemdeki oranda olmaması, gerçekleşebilecek büyüme oranını 
maksimum büyüme oranının altına düşürecektir. 

İkinci temel koşul; ekonomideki işgücü arzının sınırsız olması 
veya en azından maksimum büyüme oranına eşit bir oranda büyüme-
sidir. Üretim teknikleri, üretim araçları ile işgücü arasında ikameye 
olanak vermediği için, üretim sisteminin maksimum oranda büyümesi 
için gerekli işgücü sağlanamazsa, sistemin büyüme oranı işgücünün 
büyüme oranı ile sınırlanacaktır.1 

Son koşul ise, sistemde üretilen bütün not outputun aynen üretim 
aracı olarak kullanılması, yani yatırılmasıdır. Diğer iki koşul gerçek-
leşse bile, mallardan herhangi birinin net olarak üretilen miktarı aynen 
yatırılmıyor, örneğin tüketiliyor veya temel olmayan bir malın üre-
timinde kullanılıyorsa, maksimum büyüme oranının gerçekleşme ola-
nağı yoktur. 

Bu üç koşul gerçekleştiği zaman ekonomi uzun dönemde sürekli 
olarak maksimum büyüme oranında büyüyecek, kesimlerin üretim 
yoğunlukları arasındaki oranlar değişmeyecektir. Bütün malların üre-
tim aracı olarak kullanılan ve net olarak üretilen miktarlarıyla kesim-
lerdeki ve ekonominin tümündeki işgücünün istihdam düzeyi de aynı 
oranda büyüyecektir. Dolayısıyla, ne output ne de üretim araçları için-
de, malların birbirlerine oranı değişmemektedir. Bu açıdan sistemin 
dengeli bir büyümeye ulaştığı söylenebilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus; işgücünün yemden 
üretimi için gerekli mallar inputlar arasında yer almadığı için, bu 
büyümenin, işgücünün yeniden üretimini olanaksız kıldığıdır. Bu açı-
dan maksimum büyüme oranının gerçekleşmesi düşünülemez. Ancak, 
artık yaratmayan basit üretim modelinde olduğu gibi, işgücünün ye-
niden üretimi için gerekli mallar inputlar arasında gösterilirse, ortaya 
çıkacak olan maksimum büyüme oranı, yukarıdakinden daha küçük 
olmakla beraber ekonominin gerçekleştirebileceği bir maksimum ola-
caktır. 

Buradaki yorumuyla Sraffa'nın  standart sistemi, voıı Neumanıı 
modelinin uzun dönem denge durumunun niteliği konusunda önemli 
ipuçları vermekle beraber, von Neumann modelinin bütün unsur ve 

1 Aynı sorun Harrod'da doğal ve gerekli büyüme oranlarından ilkinin, ikincisinden daha 
küçük olması halinde ortaya çıkıyordu. Harrod'da da teknoloji rijit olduğundan, gerçekleşen 
büyüme orammn, uzun süre doğal büyüme oranını aşması olanağı yoktur. 
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ilişkilerini içermemektedir. (12.44)'deki standart sistemde bileşik-
ürün ve sabit sermaye mevcut değildir. Her kesim bir tek mal üretmekte, 
mal sayısı kadar kesim bulunmaktadır. Malların üretiminde birden fazla 
süreç olmadığı için, bileşik-ürün üreten bir sistemde olduğu gibi, hangi 
süreçlerin kullanılacağı, hangilerinin kullanılmayacağı sorunu ortaya 
çıkmamakta ve bunun kıstası belirlenmemektedir. Ekonominin maksi-
mum oranda büyümesi için kesimlerin üretim yoğunluklarının standart 
orana uygun bir biçimde verildiği varsayılmakta, bu oranların belirlen-
mesindeki etkenler ortaya çıkmamaktadır. Bütün bu açılardan von 
Neıımann modeli (12.44)'e kıyasla önemli farklılıklar  göstermektedir. 
Bu nedenle önce modelin kavramsal yapısı ile unsurlarının belirlenmesi 
gerekmektedir.1 

13.2. MODELİN  KAVRAM  VE  VARSAYIMLARI 

Von Neumann'ın incelediği ekonomide mallar; mallar ve doğal 
üretim faktörleri  tarafından  üretilmektedir. Üretim araçları ve output 
içinde üç tip mal yer almaktadır. Bunlardan ilki, işgücünün yeniden 
üretiminde kullanılan tüketim mallarıdır. Von Neumann'ın sermaye 
diye adlandırdığı üretim araçları ise dayanıklı makineler olup birden 
fazla  üretim dönominde kullanılırlar. Bunlar dışındaki üretim araçları, 
sürekli olarak bir üretim dönemi içinde kullanılıp yok olurlar ve aynı 
üretim dönemi sonunda tekrar üretilirler. Aynı mal hem işgücünün 
yeniden üretiminde tüketim malı olarak, hem de malların yeniden üre-
timinde dayanıklı veya dayanıksız üretim aracı olarak kullanılabilir. 

Sistemde üretim aracı olarak kullanılan doğal üretim faktörlerinin 
miktarları dışsal olarak veridir. Bütün doğal üretim faktörlerinin  ve 
işgücünün arzının sınırsız olduğu ve bunların, üretim sisteminin, teknik 
koşullar tarafından  belirlenen oranda genişlemesine veya büyümesine 
bir sınır getirmediği varsayılmaktadır. İşgücü dışındaki doğal fak-
törlerin yeniden üretilmesi söz konusu olmayıp bu faktörlerin,  ör-
neğin toprağın, kullanım maliyeti sıfırdır.  İşçiler ise yaratılan artıktan 
ancak işgücünün yeniden üretiminin gerektirdiği kadar bir pay almak-
tadırlar Dolayısıyla ücretler asgari geçimlik düzeydedir: ekonomideki 
bütün işçiler bu ücret düzeyinde çalışmaya razı olduklarından, işgücü 
arz eğrisi, asgari geçimlik ücretlerde yatay olup, ücretleri artırmadan is-
tihdam düzeyini artırmak olanağı vardır. İşgücü arzı sınırsız olduğundan 

1 Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, modelin incelenmesi sırasında da görüleceği gibi, 
bileşik-ürün, sabit sermaye gibi unsurları açısından model, Sraffa  yaklaşımı ile büyük ölçüde 
uyuşmaktadır. 
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sistemin tam istihdam düzeyine ulaşması söz konusu değildir. İstihdam 
edilmeyen işçilerin geçimlerini nasıl sağladıkları modelde belirtilme-
mekte ise de bunların ekonominin dışında, örneğin kolonilerde yaşadık-
ları ve talep edildikleri zaman geldikleri varsayılabilir. İşgücünün 
yeniden üretimi, belli mallardan belli miktarlarda tüketilmesini gerek-
tirmektedir. Bu mallar ile bunların tüketilen miktarları değişmemekte, 
yani ücretler belli bir bileşik mal cinsinden sabit kalmaktadır. İşgücü-
nün homojen olduğu veya farklı  beceri ve nitelikteki işgücünün, bun-
ların yeniden üretiminin gerektirdiği tüketim malları oranında ortak 
bir homojen birime indirgendiği varsayılmaktadır. İşgücünün yeniden 
üretimi için gerekli mallar, Sraffa'nın  artık yaratmayan basit üretim 
modelinde olduğu gibi, üretim sisteminde inputlar arasında yer al-
makta, örneğin bir traktörün benzini ile işçinin yiyeceği arasında bir 
ayırım yapılmamaktadır. Bu durumda, işgücünün homojen olmaması 
bir sorun yaratmamakta, süreçlerde kullanılan farklı  nitelikteki işgü-
cünün, bunların her birinin yeniden üretimi için gerekli mallar cin-
sinden inputlar arasına sokulması olanağı doğmaktadır. 

liretim süreçlerinde mallar bileşik-ürün olarak üretilmekte, da-
yanıklı üretim araçları, Sraffa  modelinde olduğu gibi, üretim dönemi 
sonunda bir yıl daha eskimiş olarak bileşik-ürün içinde yer almaktadır. 
Ancak von Neumann, üretim sistemini, süreçlerin kullandığı input ile 
ürettiği output miktarları  ile değil,  üretim katsayılarıyla  formüle  et-
mekte ve üretim yoğunluklarını değişken olarak almaktadır. Bileşik-
ürün söz konusu olduğundan, bu katsayıların bir birim output üretmek 
için gerekli olan mal-input miktarları olarak tanımlanması olanaksız-
dır: zira her süreçte birden fazla  mal üretilebilmekte, birim output 
kavramı anlamını yitirmektedir. Yon Neumann'da bu katsayılar, ras-
gele seçilmiş input-output bileşimlerini göstermektedir. Ancak, bileşik-
ürün söz konusu olduğu zaman, her süreçte birim işgücünün kullan-
dığı ve ürettiği inal miktarlarının, birim üretim katsayıları olarak alın-
ması daha anlamlı olacağından burada, von Neumann modelinin 
üretim katsayıları bu şekilde yorumlanacaktır. Eğer a İ J 5 i sürecinde bi-
rim işgücünün kullandığı j inputlarını: bu de ürettiği mal miktarlarını 
gösteriyorsa, von Neumann teknolojisini şu şekilde formüle  edebili-
riz. 

(«n,  an,..., aln) (6n , bl2..., bln) 
x2 a22,..., a2n 

) «2 (fr21'  b22• "•»  b2tl)  (13-!) 
xm (aml» am2'"> amn) xm {bmi' bm2'"-ıbmn) 
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Modelde ı=l,2,. . . ,m tane süreç; j=l,2,...,ra tane de mal vardır ve 
süreç sayısının mal sayısından daha fazla  olduğu varsayılmaktadır. 
xt, süreçlerin üretim yoğunluklarını göstermektedir. Sağ tarafta,  out-
put içinde yer alan malların bazıları dayanıklı üretim araçları, sol ta-
rafta  inputlar içinde yer alan malların bazıları da işgücünün yeniden 
üretimi için gerekli tüketim mallarıdır. 

Modelin üretim katsayılarından hareket ederek süreçlerin üretim 
yoğunluklarını değişken olarak alması, üretim süreçlerinin doğrusal, 
ölçeğe göre verimin sabit olduğu ve bütün malların sonsuz derecede kü-
çük birimlere bölünebileceği varsayımlarının yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bunlardan ilk ikisi; ölçek, yani süreçlerin üretim yoğunluk-
ları değiştiği zaman, süreçlerdeki malların inputlar ve outputlar için-
deki oranlarının ve süreçlerin inputlarıyla outputları arasındaki oran-
ların değişmemesi için gerekli olup bu koşullarda; aynı üretim süreci 
içinde, üretim araçları arasında ya da bunlarla işgücü arasında 
ikame söz konusu olmamaktadır. Bölünebilirlik varsayımı ise, bütün mal-
ların input olarak kullanılan miktarları ile output olarak üretilen mik-
tarlarının, üretim yoğunluklarına bağlı olarak istenildiği gibi değiş-
tirilebilmesi için gereklidir. Ancak, sistemde özellikle dayanıklı üretim 
araçlarının varlığı, bu varsayımın gerçekçi olmaktan uzak ve hayli sı-
nırlayıcı bir varsayım olduğunu göstermektedir. 

Mallar bileşik olarak üretildiğinden, bütün malların üretilebilmesi 
için sistemdeki m tane sürecin hepsinin kullanılması gerekmemektedir. 
Ancak, her malın her süreçte kullanılması veya üretilmesi gereği ol-
madığı için, input ve output katsayılarından bazıları sıfır  olabilir. Bu 
noktada von Neumann oldukça sınırlayıcı bir varsayım yapmaktadır; 
her mal her sürecin en azından ya inputları, ya da outputları arasında 
yer almalıdır. Modelde bu: 

au + btJ  > 0 (13.2) 

şeklinde ifade  edilebilir. Yon Neumann, au ve bJİ  katsayılarına, sıfır 
yerine son derece küçük değerler vermek olanağının bulunduğunu, bu 
nedenle de bu varsayımın göründüğü kadar sınırlayıcı olmadığını 
belirtmektedir. Nitekim daha sonra bu varsayımın modelin sonuçları 
için gerekli olmadığı gösterilmiştir. Bunun yerine yapılacak daha az 
sınırlayıcı varsayımlar; her sürecin en azından bir input kullandığı 
ve her malın en azından bir sürecin outputu içinde yer aldığı varsayım-
larıdır. Bunlar: 
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n E a, i > 0 i == 1,2 j 

(13.3.) 
m 
E btJ  > 0 ; = 1,2 n 

şeklinde formüle  edilebilir. Bu şekliyle modelin üretim sistemi hem te-
mel, hem de en genel tanımıyla, temel olmayan malları içerebilir. Bu 
koşullar, herhangi bir üretim sisteminde geçerli olabilecek koşullardır. 
Bütün süreçlerde işgücü kullanıldığı ve işgücü, üretim araçları arasında 
mal inputları şeklinde yer aldığı için, bu koşullardan ilki yerine süreç-
lerin işgücü inputlarının pozitif  olması koşulu da kullanılabilir. 

Ücretler asgari geçimlik düzeyde olduğu ve işgücünün yeniden 
üretimi için gerekli mallar üretim araçları arasında yer aldığı için, 
modelde bütün artığın kapitalistlere gittiği^ ücretlerin peşin ödenerek 
sermayenin bir parçası olduğu varsayımları vardır. Diğer yandan, as-
gari geçimlik ücret varsayımının bir sonucu olarak ücretlerden tasarruf 
yapılması söz konusu değildir. Buna karşıhk kapitalistler elde ettikleri 
artığın tamamını yatırmakta; kısaca, modelde klasik  tasarruf  fonk-
siyonu varsayımı yapılmaktadır. 

Von Neumann modele, kâr oranı yanında bir de parasal faiz  oranı 
sokmaktadır. Kapitalistler yatırım fonlarını  bu oran üzerinden borçlan-
makta, elde ettikleri artık ile bu borcun faizini  ödemektedirler. Modelde, 
serbest (veya tam) rekabet koşulları altında, denge durumunda parasal 
faiz  oranının kâr oranına eşitleneceği ve kesimlerdeki kapitalistlerin 
net kâr elde edemeyecekleri varsayılmaktadır. Bu, neoklasik teorinin 
ve özellikle Wicksell'iıı uzun dönem denge durumuyla özdeş bir koşul-
dur. Ancak, von Neumann parasal faiz  oranını, ne zaman tercihine, 
ne de likidite tercihine dayandırmakta; sadece bu eşitliğin uzun dö-
nemde gerçekleşeceğini belirtmekle yetinmektedir. Her ne kadar para-
sal faiz  oranının nasıl belirlendiği açıklanmıyorsa da, bu iki oranın 
eşitlenmesini sağlayan şey arz-talep mekanizmasıdır; kâr oranı faiz 
oranını aştığı zaman borçlanarak üretim faktörleri  satın almak kârh hale 
gelecek, fonlara  olan talep ve faiz  oranı yükselecektir. Net kâr sıfır 
olduğu için modelde bütün tasarrufların  rantiyeler tarafından  yapıldığı 
ve bunların girişimciler tarafından  yatırıldığı varsayılmış olmaktadır. 

Modelde tam rekabet varsayımı mal ve işgücü piyasaları için de ya-
pılmaktadır. Bu, mal piyasasında bir malın tek bir fiyatla  satılması ve 
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kâr oranlarının eşitlenmesi, işgücü piyasasında ise aynı işgücüne aynı 
ücretin ödenmesi ilkesinin uygulanması, yani reel ücretlerin eşitlenmesi 
sonucunu doğurmaktadır. 

Malların fiyatlarının  ölçü birimi olarak, sistemde üretilen bütün 
mallardan oluşan bileşik bir mal kullanılmaktadır: bütün malların 
fiyatlarının  toplamı bire eşitlenmekte, sistemdeki mallardan her biri-
nin bir birimini içeren bir bileşik mal ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, 
süreçlerin üretim yoğunlukları da göreli olarak ölçülmekte, bütün kesim 
lerin üretim yoğunlukları toplamı yine bire eşitlenmektedir. Bu, Sraf-
fa'da,  standart sistemin türetilmesinde kullanılan q katsayılarının 
toplamının bire eşit olması ile aynı şeydir. Eğer Bölüm 12.4.'ün 
sonundaki örnekte demir ve kömür input-output miktarları, von 
Neumann'ın a ( j ve 6 ; j ' leri olarak yorumlanırsa, standart sistemin 
gerçek sistemle aynı miktarda işgücü kullanması koşulu yerine, stan-
dart sistemin elde edilmesinde kullanılan q katsayılarının toplamının 
bire eşit olması koşulu konursa, çözümde = 3 /4, q2 = 1/4 ve JR=1 /2 
olacaktır. Görüldüğü gibi her iki durumda da kesimlerin üretim yoğun-
luklarının birbirine oranı q l lq2—$ olmakta ve maksimum kâr oranı 
değişmemektedir. Nitekim von Neumann da aynı sonuca varmakta, 
çözümün gerektirdiği üretim yoğunlukları oranları değişmediği zaman, 
kesimlerin mutlak  üretim yoğunlukları, sistemin maksimum kâr ve 
büyüme oranlarını etkilememektedir. Aynı husus fiyatlar  için de söz 
konusudur: malların fiyatlarının  birbirlerine oranları sabit kaldığı 
sürece, fiyatların  mutlak düzeyleri maksimum kâr ve büyüme oranla-
rını etkilememektedir. 

13.3. BÜYÜME  DENGESİNİN  ÖZELLİKLERİ 

Bu esaslar çerçevesinde von Neumann, (13.1)'deki teknolojiye 
sahip bir ekonominin uzun dönem dengesinin var olup olmadığını, 
dengenin varlığı halinde, sistemin denge durumundaki özelliklerinin 
ne olduğunu araştırmaktadır. Yon Neumann, makalesinde, özellikle 
denge durumunun varlığı sorunu ile ilgilenmekte ve bunu göstermeye 
yönelik matematiksel bir çözüm geliştirmektedir. Ancak konunun 
iktisat teorisi açısından ilginç yönü, dengenin varlığının matematiksel 
ispatı değil, sistemin denge durumunda ortaya çıkan özellikleridir. 

Dengenin varlığı sorunu, (13.1)'deki üretim sistemine sahip bir eko-
nominin, yukarıdaki varsayımlar çerçevesinde, sürekli^ olarak belli ve 
sabit bir oranda genişlemesi veya büyümesi sorunudur. Böyle bir oranın 
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varlığı ve tek olması halinde, ekonomideki bütün mallar aynı oranda 
büyüyecek, süreçlerin üretim yoğunlukları aynı oranda artacak, mal-
ların inputlar ve outputlar içindeki oranları değişmeyecektir. Diğer 
yandan böyle bir denge durumu, belli ve tek bir fiyat  yapısı ile tek bir kâr 
oranı verdiği takdirde, inputlar ve outputlarm bu fiyatlar  ile ifade  edi-
len değerleri de aynı oranda büyüyecek; kullanılan her süreç, sürekli 
olarak aynı kâr oranını elde edecektir, input ve outputlarm aynı oran-
da büyümesi; değer olarak ifade  edilen makro-bütüncül değişkenler 
arasındaki oranların değişmemesi, ekonominin toplam gelirinin üretim 
araçlarının değerine oranının, yani hasıla-sermaye katsayısının değiş-
memesi demektir. Aynı şekilde, üretim sistemindeki doğrusallık ve 
homojenlik varsayımları, istihdam düzeyinin de outputla aynı oranda 
artması sonucunu doğuracak, adam başına düşen outputun değeri de 
değişmeyecektir. 

Dolayısıyla, denge durumunun özelliklerinin incelenmesi birbir-
leriyle ilişkili bazı sorunların çözümünü gerektirmektedir. Bunlardan 
ilki sistemdeki üretim süreçlerinden hangilerinin kullanılacağının; 
ikincisi ise, bunların üretim yoğunluklarının ne olacağının saptanma-
sıdır. Üçüncü temel sorun malların değişim oranlarının, yani göreli 
fiyatların  saptanmasıdır. Diğer iki sorun ise, denge durumunda egemen 
olan büyüme ve kâr oranlarının belirlenmesidir. 

Herhangi bir dönemde (13.1)'in sol taralında yer alan inputlar, 
bir önceki dönemde ekonomide üretilen mallar olup bunların kul-
lanılmasıyla üretilecek (sağ taraftaki)  outputlar da bir sonraki dönemde 
input olarak kullanılacaklardır. Belli bir malın herhangi bir dönemde 
kullanılan toplanı miktarı, (13.1)'in sol tarafında,  o mala ait kolonun 

m 
toplamıdır: £ xt au (7= 1,2,...,w). Buna karşılık aynı malın belli bir 

i 

dönemde üretilen toplam miktarı, (13.1)'in sağ tarafında,  o mala ait 

m 
kolonun toplamıdır: E xt btJ  (j—\,2,...,n).  Bu ikisi arasındaki fark, 

malın üretilen miktarının kullanılan miktarını ne kadar aştığını gös-
termekte ve o maldan üretilen net miktar olmaktadır. Bu net ürünün, 
malın kullanılan toplam miktarına oranı, G, o malın büyüme oranıdır. 
Daha önce görüldüğü gibi, sistemde üretilen bütün malların büyüme 
oranı, üretim tekniklerinin doğrusallığı nedeniyle, en düşük oranda 
büyüyen malın büyüme oranı ile sınırlıdır. Sistemdeki diğer malların 
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büyüme oranları bu orana eşit veya bundan daha yüksektir. Dolayısıyla, 
ekonominin tümünün büyüme oranını G ile gösterirsek: 

m m 
E xialJ  (1+G) < E xlblJ  ; = l,2,...,n (13.4) 

olacaktır. Bu eşitsizlikte sağ ve sol tarafta  aynı mallar yer almakta; 
bu nedenle malların büyüme oranlarını, fiyatları  hesaba katmadan, 
miktarlar arasındaki kıyaslamalarla saptamak olanağı doğmaktadır. 
Dolayısıyla, bunlara miktar  eşitsizlikleri  adı verilebilir. Buradaki 
atJ  ve btj katsayıları, üretim sisteminin teknik katsayıları olarak ve-
ridir. Süreçlerin üretim yoğunlukları ile büyüme oranı, birbirine bağlı  ola-
rak  belirlenecek bilinmeyenlerdir. Daha önce görüldüğü gibi, üretim 
yoğunlukları göreli olarak ölçüldüğü için: 

m 
E xt = 1 (13.5) 

olmakta ve buna ilaveten, hiç bir sürecin üretim yoğunluğunun negatif 
olmaması gerekmektedir: 

^ 0 i=l,2,. . . ,m (13.6) 

(13.4)'de herhangi bir malın toplam üretilen miktarı, o malın 
üretim aracı olarak kullanılan toplam miktarını, en düşük oranda bü-
yüyen malın büyüme oranından, G'den, daha yüksek bir oranda aşarsa; 
ekonominin tümü denge durumunda G oranında büyüyeceği için, o 
malın üretilen miktarı tamamen kullanılmayacak, üretim aracı olarak 
talep edilen miktarı, malın arzını sürekli olarak aşacaktır. Bu durumda 
malın kullanılmayan kısmı, giderek büyüyen bir stok halinde birike-
cektir. Yon Neumann böyle bir malın uzun dönem denge fiyatının  an-
cak sıfır  olabileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla: 

(13.4)'de < gerçekleştiği zaman P j = 0 (13-7) 

olmakta, bu mal serbest mal haline gelmektedir. Ekonomide G oranına 
eşit oranda büyüyen bütün diğer malların fiyatları  pozitif  olacağından 
bu tip mallar ise ekonomik mallardır. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta: (13.4)'deki ifadeler  eşit-
lik şeklinde yazılsa, yani her malın aynı oranda büyüdüğü varsayılsa 
bile, (13.4) - (13.5)'den oluşan sistemin, üretim yoğunlukları ve bü-
yüme oranı için çözülmesi olanaksızdır. Bunun nedeni; bu durumda 
ortaya çıkacak n + 1 tane eşitliğe karşılık, sistemde bilinmeyen m tane 
üretim yoğunluğu ve bir de büyüme oranı vardır. Süreç sayısı (m) ile 
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mal sayısı (n) eşit olmadığı için, n-j-1 tane denklemin çözülerek (13.4)-
(13.6)'daki miktar sisteminin değişkenlerinin belirlenmesi olanağı yok-
tur. 

Daba önce saptandığı gibi, bir üretim sisteminde, bütün malların 
üretilen miktarları kullanılan miktarlarından daba düşük olmadığı 
zaman, süreçlerde katma değer ortaya çıkmakta, yani üretilen outputun 
değeri, kullanılan üretim araçlarının değerini aşabilmektedir, (bkz. Böl. 
12.3.). Üretilen outputun değeri ile kullanılan üretim araçlarının değeri 
arasındaki fark,  süreçte ortaya çıkan toplam kârı, 'bunun üretim araç-
larının değerine oranı da kâr oranını vermektedir: 

n n 
f  Pj (bij  — au)l j Pj*ij i=l,2, . . . ,m 

süreçlerdeki kâr oranını tanımlamaktadır. Tam rekabet koşullarında 
hiç bir süreç, parasal faiz  oranından daha yüksek bir kâr oranı elde 
edemeyeceği için, bu orana R dersek, i?'ye eşit kâr oranı elde eden kesim-
lerde net kâr sıfır;  iî'den daha düşük kâr oranı elde eden kesimlerde 
net kâr negatif  olacaktır. Dolayısıyla: 

Z Pj atj (1+fl)  > Z  P j bu i = l , 2 m (13.8) 
J  j 

olmaktadır. Bu fiyat  eşitsizliklerini  şu şekilde yorumlamak olanağı 
vardır: ekonomide, denge durumundaki fiyatlarda,  sistemde en yüksek 
kâr oranını elde eden süreç veya süreçler, ekonominin parasal faiz 
oranını belirlemektedir. Eğer kâr oranı faiz  oranını aşarsa, faiz  oranı 
yükselerek kâr oranı düzeyine çıkacaktır. Faiz ve kâr oranlarının sürek-
li olarak eşit olduğunu varsaydığımızda, yani denge durumunda, R, 
sistemin kâr oranını verecektir. Burada da malların fiyatları  ile kâr 
oranı birlikte belirlenecek değişkenlerdir. Ölçü birimi olarak, sistemde 
üretilen bütün malların birer birimini içeren bileşik bir mal alındığı 
için: 

z Pj = 1 (13.9) 

olmaktadır. Ekonomik olarak anlamlı fiyatlar  negatif  olmayan fiyatlar 
olduğundan: 

Pj > 0 7=l,2,. . . ,n (13.10) 

koşulu gerçekleşmelidir. 
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Herhangi bir süreç, ekonomide egemen olan parasal faiz  oranına 
eşit oranda kâr elde edemediği zaman, o sürecin uzun dönemde kullanıl-
ması söz konuşu olmayacağından: 

(13.8)'de > gerçekleşirse = 0 (13.11) 

yani o sürecin üretim yoğunluğu sıfır  olacaktır. Dolayısıyla (13.8) ve 
(13.11), sistemde süreç seçiminin kıstasını belirlemektedir. 

Bu sistemi de, (13.8)'i eşitlikler halinde yazarak çözmek olanağı 
yoktur. Sistemde n tane fiyat  ve bir de kâr oranı olmak üzere re-j-1 
tane bilinmeyene karşılık m + 1 tane denklem bulunacağından; m ^ n 
olması nedeniyle fiyatlar  ve R belirleııemez. 

Süreç yoğunlukları, fiyatlar,  kâr oranı ve büyüme oranının belirlene-
bilmesi için miktar ve fiyat  sistemlerinin birlikte çözülmesi gerekmek-
tedir. Bu iki sistemde toplam olarak m + r e + 2 tane bilinmeyen değiş-
ken (m tane süreç, n tane fiyat,  kâr oranı ve büyüme oranı), aynı sayıda 
da eşitsizlik vardır. Ancak, değişkenler arasındaki ilişkilerin eşitlik 
değil eşitsizlik şeklinde olması, bilinmeyen ve eşitsizlik sayılarına baka-
rak çözümün var olduğunu göstermeyi olanaksız kılmaktadır. Von 
Neumann, modeli farklı  bir yöntemle çözerek (13.6) ve (13.10)'daki sı-
nırlamaları gerçekleştiren bir çözüm olduğunu göstermiştir. Burada, 
çözümde kullanılan yöntem üzerinde durulmayarak sadece çözümün, 
denge durumunun, özellikleri incelenecektir. 

Modelde, miktar ve fiyat  sistemlerinin ilişki ve değişkenleri ara-
sında tam bir düalite  ortaya çıkmaktadır. Miktar sistemindeki mal 
denklemlerini yani (13.4)'ü, fiyat  sisteminde süreç denklemleri, (13.8); 
büyüme oranını, kâr oranı; süreçlerin üretim yoğunlukları ile ilgili, 
koşulu, (13..6/'yı, fiyatlarla  ilgili koşul, (13.10); ve serbest malları, 
(13.7)'yi de kullanılmayan süreçler, (13.11) karşılamaktadır. Ancak, 
mallar süreçlerde bileşik olarak üretildiği için, süreçlerle mallar ara-
sında bir paralellik kurulamaz. Herhangi bir sürecin kullanılmaması, 
o sürecin ürettiği malların ekonomide üretilmemesi; herhangi bir malın 
fiyatının  sıfır  olması, o malı üreten süreçlerin kullanılmaması demek 
değildir. Sistemin çözümünde bazı malların fiyatlarının  sıfır  olması, 
bu malları üreten süreçlerde denge kâr oranının elde edilmesine ve bu 
süreçlerin kullanılmasına engel değildir. Mallar bileşik olarak üretil-
diğinden, bir sürecin outputu arasında yer alan mallardan birinin veya 
bazılarının fiyatları  sıfır  olsa bile, diğer malların fiyatlarının  pozitif 
olması nedeniyle, o süreç denge kâr oranını elde edebilir. Aynı şekilde, 
bazı malların fiyatlarının  sıfır  olması, bu malların süreçlerde input 
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olarak kullanılmayacağı anlamına gelmez. Inputlarla outputlar ara-
sındaki ilişki teknolojik olarak belirlenmiş olup fiyatlardan  ve kâr ora-
nından tamamen bağımsızdır. Nitekim, (13.2)'deki varsayım bütün 
malların, fiyatları  ne olursa olsun, bütün süreçlerde kullanıldığını ve / 
veya üretildiğini göstermektedir. 

Bazı özel koşullarda mallarla süreçler, fiyatlarla  da süreç yoğunluk-
laları arasında tam bir simetri bulmak olanağı vardır. Eğer üretim 
sistemindeki bir süreç, sadece fiyatı  sıfır  olan bir malı veya malları üre-
tiyorsa, bu süreçte kâr elde etme olanağı bulunmadığından süreç kul-
lanılmayacak, yani üretim yoğunluğu sıfır  olacaktır. 

Miktar ve fiyat  sistemleri arasındaki düalite, en belirgin şekilde, 
çözümde elde edilen büyüme ve kâr oranlarının eşitliğinde kendini 
göstermektedir. Yukarıdaki koşulları gerçekleştiren bir çözümün var 
olduğunu  varsayarak  bu eşitliği kolaylıkla gösterebiliriz. Çözümde elde 
edilen süreç yoğunluklarını xt; fiyatları  pj\ büyüme oranını G; kâr 
oranını da R ile gösterelim. (13.4) gereğince denge büyüme oranı, sis-
temde en düşük oranda büyüyen malın büyüme oranına eşit olacağından: 

1 + G = 

E Xı  bj 

E x, ü jj 

(13.12) 

_ j = 1,2,...,« 

Ekonomide üretilen toplam outputun büyüme oranı, ancak bir de-
ğerler oranı olarak ifade  edilebileceğinden; 

1 + G = 
PıŞ + *<bi2 + • • • + P„E  xtbin i i i 

p,E xiail + p2E xtai2 + . .. + pnE xtain 

(13.13) 

olmakta: paydaki ifadeler,  malların üretilen toplam miktarlarının, pay-
dadaki ifadeler  ise kullanılan toplam miktarlarının değerlerini  göstermek-
tedir. (13.13)'deki büyüme oranının (13.12)'deki orana eşit olmasının 
nedeni, (13.7)'deki koşuldur: eğer herhangi bir malm miktarlar oranı 
şeklinde ifade  edilen büyüme oranı, (13.12)'deki büyüme oranını aşarsa, 
o malın fiyatı  sıfır  olacağından, bu tip malların üretilen ve kullanılan 
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miktarları (13.13)'ün pay ve paydasında sıfırla  çarpılacağı için, bunlar 
yok olacaklardır. Geriye kalan malların büyüme oranı (13.12)'deki 
büyüme oranına eşit olduğu için, ekonominin tümünde üretilen mal-
ların değeri, sistemde en düşük oranda büyüyen malların büyüme ora-
nına eşit bir oranda büyüyecektir. Kısaca, ekonomideki toplam out-
putun değerinin  toplam inputların değerine  oranı, (13.12)'deki minimum 
miktar  oranına eşit olacaktır. 

Aynı şekilde denge kâr oranı, sistemde en yüksek kâr oranını elde 
eden süreç veya süreçlerin kâr oranına eşit olacağından, (13.8)'den: 

1 + R — max 
? PAJ 
J 

f  pjaij 

(13.14) 

i = l,2,..,m 

Ekonominin tümünde elde edilen kâr oranı, bütün süreçlerde elde edi-
len toplam  net outputun değerinin, bütün süreçlerde kullanılan toplam 
üretim araçlarının değerine oranına eşit olduğundan: 

n n n 
PAj + PAj + • • • + pjbmj 

1 + S = — (13.15) 
n n n 

pjau + Pja2j + • • • + xmI  P j a m j j j j 

olmakta; paydaki ifadeler  süreçlerin ürettikleri malların toplam değerini, 
paydadaki ifadeler  de kullandıkları inputların toplam değerini vermek-
tedir. Buradaki kâr oranı da (13.14)'deki orana eşittir. Bunun nedeni, 
(13.11j'deki koşuldur: eğer herhangi bir süreçte elde edilen kâr 
oranı (13.14)'deki oranın altında kalırsa, o süreç kullanılmayacak, 
yani üretim yoğunluğu sıfır  olacaktır. Bu durumda o sürece (veya süreç-
lere) ait output ve input değerleri, (13.15)'in pay ve paydasında sıfır-
la çarpılacakları için, geriye kalan süreçlerde ve ekonominin tümünde 
elde edilen kâr oranı, (13.14)'deki orana eşit olacaktır. 

(13.13) ve (13.15)'de, ekonominin büyüme ve kâr oranlarını gös-
teren ifadelerin  payları ve paydaları birbirine eşit olduğundan, denge 
durumunda, büyüme oranı kâr oranına eşittir. Bu ifadelerin  payındaki 
outputun değerini Q; paydasındaki inputların değerini de R ile gös-
terirsek; 
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G = R = {Q  - R) İR  (13.16) 
eşitliği sağlanacaktır. Soruna yatırım-bölüşüm açısından bakılırsa, 
ekonomide ortaya çıkan artık tamamen kârlara gittiği ve yatırıldığı 
için, denge fiyatları  ile ölçülen yatırımların değerini I; kârların değerini 
de P ile gösterirsek; I  = P = Q — R olduğundan: 

Ğ = R = 7/  R = P/R  (13.17) 
eşitlikleri sağlanmış olacaktır. 

Malların göreli büyüme oranları ile süreçlerin göreli kâr oranları 
açısından çözüm önemli bir farklılık  göstermektedir. Denge kâr oranını 
elde edemeyen hiç bir süreç çözümde yer almadığı halde, denge büyüme 
oranından daha yüksek bir oranda büyüyen mallar çözümde ortaya 
çıkan sistemde (süreçler bileşiminde) üretilmekte, ancak fiyatları 
sıfır  olmaktadır. Dolayısıyla, çözümde ortaya çıkan üretim sisteminde 
yer alan bütün süreçler, denge kâr oranına eşit bir oranda kâr elde 
ettikleri halde; sistemde üretilen bütün mallar denge büyüme oranına 
eşit bir oranda büyümemektedirler. Örneğin sistemde m= 5 tane mal 
varsa ve denge üretim yoğunluklarında bunların büyüme oranları, 
yüzde olarak, sırasıyla 20, 20, 30, 20, 25 ise; sistemin denge büyüme 
(kâr) oranı G — (R—)  = % 20'dir. Üçüncü ve beşinci mallar daha 
yüksek bir oranda büyüdükleri için bu malların fiyatları  sıfır  olacaktır; 
Pı = Ps = 

Sistemin tümünün denge durumunda ulaştığı büyüme oranı, veri 
teknolojik koşulların olanak verdiği maksimum büyüme oranıdır. Di-
ğer bir deyimle, çözümde, süreçlerin üretim yoğunlukları öyle değerler 
almaktadır ki, bu değerler için ekonominin büyüme oranı, üretim 
yoğunluklarının alabileceği diğer bütün değerler için elde edilebilecek 
büyüme oranlarından daha yüksektir. Buna bir örnek olarak, üretim 
yoğunluklarının farklı  değerleri için ortaya çıkan, aynı veya farklı 
süreçleri farklı  yoğunluklarda kullanan dört farklı  üretim sistemindeki 
malların büyüme oranlarının şu şekilde olduğunu varsayalım: 

Mallar n = 1 2 3 4 5 

Sistem I 10 25 20 10 35 : Ekonominin büyüme oranı G, = % 10 

Sistem II 20 20 30 20 25 : Ekonominin büyüme oram G2 = % 20 

Sistem III 15 20 15 30 25 : Ekonominin büyüme oranı G, = % 15 

Sistem IV 25 05 20 10 30 : Ekonominin büyüme oranı G4 = % 5 

Ekonominin büyüme oranı, her sistem içinde,  en düşük oranda büyüyen 
malın büyüme oranına eşittir. Diğer mallar ya aynı, ya da daha büyük 
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bir oranda büyümektedirler. Bu sistemler içinde ikinci sistem, ekonomi-
nin en yüksek oranda büyümesini sağlamaktadır. İşte modelin çözü-
mü, bu sistemi vermekte; süreçlerin üretim yoğunlukları, malların bu 
sistemdeki oranlarda büyümelerini sağlayacak değerler almaktadır. 
Bu sistem içinde üçüncü ve beşinci malların fiyatları  sıfır,  diğer malla-
rın fiyatları  ise pozitiftir. 

Modelde maksimum büyüme oranı tek  olduğu halde, çözümde, bir-
den fazla  sistem aynı maksimum büyüme oranını verebilir, örneğin 
yukarıdakilere ilaveten çözümde bir de beşinci sistemin ortaya çıktığını 
ve bu sistemdeki büyüme oranlarının şu şekilde olduğunu varsayalım: 

Sistem V: 35 20 20 20 20: Ekonominin büyüme oranı G5 = % 20 

Görüldüğü gibi bu sistem de aynı maksimum büyüme oranını vermek-
tedir. Ancak, II ve V'ııci sistemlerdeki malların büyüme oranları aynı 
değildir; sistem Il 'de birinci, üçüncü ve beşinci malların büyüme oran-
ları sırasıyla % 20, % 30 ve % 25 olduğu halde bunların büyüme oran-
ları sistem Y'de sırasıyla %35, %20 ve %20'dir. Bu olgu, modelin çö-
zümünün özellikleri ile ilgili iki hususu ortaya koymaktadır. Tek tek 
malların büyüme oranları bu sistemlerde aynı olmadığına göre, süreç-
lerin bu sistemlerdeki üretim yoğunlukları farklıdır;  xt (II) ^ xt (V). 
Her iki sistem de denge durumuyla bağdaştığı için, modelin denge 
büyüme oranı tek  olduğu halde, denge çözümünün verdiği üretim yo-
ğunlukları seti, xt tek  değildir.  Diğer yandan, bu iki sistemde fiyatları 
sıfır  olan mallar da aynı değildir: sistem Il 'de üçüncü ve beşinci, sis-
tem Y'de ise birinci mahn fiyatı  sıfırdır.  Dolayısıyla, modelin denge 
çözümünün maksimum kâr oranı tek;  denge fiyatlar  seti, pj, tek  değil-
dir.  Kısaca, modelin denge durumunun tek bir maksimum kâr ve 
büyüme oranı olduğu halde, fiyat  ve üretim yoğunlukları çözümü 
tek  değildir:  birden fazla  fiyat  ve üretim yoğunlukları seti denge ile 
bağdaşabilir. Fiyatlar ve üretim yoğunlukları açısından farklı  olan iki 
denge çözümünde, fiyatları  sıfır  olan mallar ve kullanılmayan süreçler 
farklı  olacaktır. Ancak, denge çözümündeki fiyat  (üretim yoğunluğu) 
setlerinin her biri için farklı  bir üretim yoğunluğu (fiyat)  seti vardır: 
yani, sistem Il 'nin üretim yoğunluğu (fiyat)  seti ile sistem V'in fiyat 
(üretim yoğunluğu) seti bir denge çözümü oluşturamaz; yani maksi-
mum kâr ve büyüme oranlarını veremez. 

Denge fiyatları,  bazı süreçler kullanılmadığı halde, sistemdeki 
bütün malların üretilmesine olanak veren ve kullanılan bütün süreç-
lerde maksimum büyüme oranına eşit bir kâr oranı sağlayan fiyatlardır. 
Fiyatların denge fiyatlarından  farklı  olması, bazı süreçlerin ve ekonomi-
nin tümünün bu orandan daha yüksek bir oranda kâr elde etmesine yol 
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açarsa da bu durum, bütün malların üretilmesi koşulu ile bağdaşmaz. 
Bu olgu, denge fiyat  çözümünde veya çözümlerinde elde edilen maksi-
mum kâr oranının, iî'nin, bu koşulla sınırlı bir maksimum olduğunu 
ve denge fiyatları  dışındaki fiyatlarda  elde edilen kâr oranlarından daha 
düşük  olduğunu gösterir. Bunu saptamak için sistemin denge fiyatlarına 
ulaştığını; bütün malların üretildiğini ve kullanılan bütün süreçlerde 
R oranında kâr elde edildiğini varsayalım. Eğer, bütün diğer malların 
fiyatları  denge fiyatları  iken, sadece bir malın fiyatı,  o malın denge 
fiyatının  üzerine çıkarsa, o malın net olarak olarak üretildiği süreçlerde 
kâr oranı yükselerek R'nin üzerine çıkacak; buna karşılık o malı net 
olarak üretmeyen süreçlerde kâr oranı iî'nin altına düşecektir.1 Eko-
nomi ister dengede ister denge dışında olsun, ekonomide egemen olan 
kâr (faiz)  oranı, en yüksek oranda kâr elde eden sürecin kâr oranı 
olduğundan, bu denge dışı fiyat  setinde ekonominin kâr oranı R'den 
daha yüksektir. Ancak, bu kâr oranında bütün malların üretilmesi ve 
en azından bu kâr oranına eşit bir oranda büyümesi sağlanamayacaktır. 
Kapitalistler kâr oranının yükseldiği kesime yönelecekleri için, o süreçle-
rin outputu arasında yer almayan mallar üretilemeyecek ve /veya bütün 
malların G'den daha büyük bir oranda büyümesi sağlanamayacaktır.2 

Bu nedenle, denge fiyatları,  sistemde mevcut olabilecek bütün diğer 
fiyatlardan  daha  düşük  bir kâr oranı vermekte; buna karşılık bütün 
malların üretilmesini ve en azından Cye eşit bir oranda büyümesini 
sağlamaktadır. Diğer yandan denge fiyatlarında  sistemin kâr oranı, o 
fiyatlarda  en yüksek  kâr oranı elde eden sürecin kâr oranına, yani R'ye 
eşit olacaktır. 

Modelin çözümünün bu özelliklerini bir örnek ile gösterebiliriz. 
Bir üretim sisteminde iki mal; bu malların üretiminde kullanılabilecek 
üç süreç olduğunu ve bu süreçlerin input-output katsayılarının aşağıdaki 
şekilde verildiğini varsayalım: 

inputlar Outputlar 
A B A B 

Süreç I T 1 1 2~ 
Süreç II 1 0 0 2 
Süreç III 1 2 3 3 

1 Eğer bir süreçte bir malın output olarak üretilen miktarı, 6^-, input olarak kullanılan 
miktarını, o,- •'yi aşıyorsa, o süreç o malı net olarak üretmektedir. 

2 Modelin, (13.2)'deki koşulu yerine daha genel ve daha az sınırlayıcı olan (13.3)'deki 
koşul kullanıldığı zaman, temel olmayan mallaı çözümde yer almayacaktır. Bu durumda denge 
kâr oranı ve fiyatları;  bütün malların değil, bütün temel  malların  üretimini ve büyümesini sağ-
layan oran ve fiyatlar  olmaktadır. 
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Bu mallardan A malı bütün süreçlerde input olarak kullanıldığı için bu-
nun aynı zamanda ücret malı olduğu varsayılabilir. Miktar ve fiyat  sis-
temleri: 

(*ı + * 2 + *,) (1+G) < *ı + (p ı+p 2 ) (1+Jt) > p1+2p2 

(*ı + 2*3) (1+G) < 2*j +2* 2 +3*3 Pı ( 1 + R ) > 2Pz 
», + * 2 + *3 = 1 0>İ+2J>2) (1+R) > 3p ,+3p 2 

*i > 0 i= l , 2 ,3 p ı + p2 = 1 , P j > 0 ,7=1 ,2 

Bu sistemin çözümü; üretim yoğunlukları, fiyatlar,  kâr ve büyüme 
oranları için şu değerleri vermektedir.1 

R = Ğ = % 100 
/>,  = 112, p2 = 112, X1  = 0, *2 = 1 /3, «3 = 2/3 

Süreçlerin üretim yoğunlukları ile çarpılması sonucunda ortaya çıkan 
üretim sistemi ise: 

A B A B 
I 0 0 0 0 

II 1/3 0 0 2/3 
III 2/3 4/3 2 2 

1 4/3 2 8/3 

Süreçlerin fiyat,  malların miktar eşitlikleri de: 
I : (1 /2 + 1/2) (1 + 1) > (1 /2 + 1) A : (1 /3 + 2 /3) (1 + 1) = 2 

II : (1 /2) (1 + 1) = 2 (1 /2) B : (4 /3) (1 + 1) = 8 / 3 

III : (1 /2 + 2) (1 + 1) = 3 (1 /2 + 1 /2) 

Çözümde birinci süreç, sistemin maksimum kâr oranını elde ede-
mediği, ,R=%100 iken bu sürece ait fiyat  denkleminde eşitsizlik gerçek-
leştiği için, bu süreç kullanılmayacaktır. Denge fiyatlarında  sistemin 
elde ettiği kâr oranı R = % 100 olduğu halde bu sürecin elde ettiği 
kâr oranı R (I) = % 50'dir. Böylece, denge durumunda ekonomide 
egemen olan kâr (faiz)  oranı, en yüksek  oranda kâr elde eden ikinci ve 
üçüncü süreçlerin kâr oranına eşittir. Öte yandan çözümde her iki 
mal da aynı oranda, G = % 100 oranında büyüdükleri için her iki malın 
fiyatı  da pozitiftir. 

1 Çözüme şu şekilde ulaşdabilir; fiyat  eşitsizlikleri eşitlik halinde yazıldıktan sonra I - II , 
I—III ve II—III için fiyatlar  ve kâr oranlan bulunarak bu oranların en yükseği saptanır. Bun-
lardan ilki R = -y/2—1 ikincisi \ / H - l üçüncüsü ise R = 1 vermektedir. İlk ikisi üçüncüsünden 
daha küçük olduğu için süreç I kullanılmayacaktır. Aynı şekilde miktar sistemindeki eşit-
sizlikler eşitlik halinde yazılarak sırasıyla * = 0; * 2 = 0 ve x3 = 0 için çözülürse, büyüme oran-
ları yine y'2—1 , y /3-1 ve G — 1 bulunacaktır. 
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Şimdi, denge fiyatlarında  elde edilen bu kâr oranının, denge dı-
şındaki fiyatlarda  elde edilen kâr oranlarından daha  düşük  olduğunu 
göstermek için, pt+p2= 1 eşitliğini bozmayacak şekilde fiyatları  değiş-
tirelim; />ı=l /4 ve p 2 = 3/4 olsun. Süreçlerin fiyat  denklemlerini çö-
zersek, bu fiyatlarda  birinci sürecin jR(I) = 3 /4; ikinci sürecin İ Î ( I I )=5 ve 
üçüncü sürecin de R (III) = 3/4 verdiğini görürüz. İkinci süreç diğer-
lerinden daha yüksek oranda kâr sağladığı için bu fiyatlarda  sadece 
bu süreç kullanılacak ve ekonominin kâr oranı R (III) = % 500 > 
i î = % 1 0 0 olacaktır. Ancak, bu süreç B maknı kullanmadığı, A malını 
da üretmediği için, ekonominin, bütün malların en az R= %500 ora-
nında büyüdüğü bir denge durumuna ulaşması olanaksızdır. Kısaca, 
denge dışı fiyatlar  denge fiyatlarının  verdiği orandan daha yüksek bir 
kâr oranı vermekle beraber bu fiyatlar,  büyüme dengesi ile bağdaşma-
maktadır. 

\ o n Neumann modelinin ulaştığı denge, optimal  bir dengedir. 
Optimalite, modelde iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bir kere, mo-
delin çözümünde ekonomi, ulaşabileceği en yüksek dengeli  büyüme 
oranına ulaşmaktadır. Bu, yaratılan artığın en iyi şekilde kullanılması, 
bu artığın tüketiminden yapılan fedakârlık  karşılığında en yüksek 
oranda getiri sağlanması demektir. Diğer yandan model, veri teknolojik 
koşullarda ve ücret düzeyinde, kâr oranını maksimize etmektedir. Kâr 
oranının maksimize edilmesi, denge durumunda, sistemin hem tümünde 
hem de tek tek bütün süreçlerde, kullanılan inputlarla en yüksek değerde 
output elde edilmesi anlamına gelmektedir. Ancak bu optimalitenin sı-
nıfsal  niteliğine dikkat edilmesi gerekir. İşçilerin adam başına yaptıkları 
tüketim değişmediği ve kapitalistler de tüketim yapmadıkları için, 
ekonomi sürekli  olarak maksimum oranda büyüdüğü zaman, sağlanan 
output artışının kimsenin refahını  artırması söz konusu değildir. Ancak, 
eğer uzun süre maksimum oranda büyüyen böyle bir ekonomide ka-
pitalistler bir gün, elde ettikleri artığı kısmen veya tamamen tüketmeye 
karar verirlerse, büyümenin sağladığı getiri, toplumun tümünün değil 
sadece kapitalist sınıfın  refahını  artırmış olacaktır. Bu olgu, büyüme 
süreci içinde kârların maksimize edilmesinin ve giderek artan üretim 
araçlarının kapitalistlerin mülkiyetinde bulunmasının bir sonucudur. 

Model, dengenin varlığı sorunu ile özelliklerini incelemekte, eko-
nominin bu dengeye nasıl ulaşacağı veya ulaşıp ulaşamayacağı konu-
sunda bir şey söylememektedir. Bu nedenle, denge kavramından hareket 
eden bütün modeller gibi normatif  bir niteliktedir. Tarihsel zaman unsuru 
ve bununla birlikte ortaya çıkan, bölüşüm ve fiyatlarla  ilgili ileriye 
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dönük bekleyişler modelde yer almamaktadır. Model, ancak, kıyas-
lamak statik bir yöntemle kullanılmaya elverişlidir. 

Modeldeki üretim teknolojisinin yapısı oldukça genel ve gerçekçi 
olup, bununla ilgili önemli sınırlayıcı varsayımlar ölçeğe göre verimin 
sabit olduğu ve malların tam bölünebilirliği varsayımlarıdır. Her ne 
kadar teknolojik gelişme dışarıda bırakılmışsa da, bunun, sistemin 
maksimum büyüme ve kâr oranlarının artması şeklinde ortaya çıkacağı 
söylenebilir: süreçlerin input-output katsayılarının değişmesi ve/veya 
yeni süreçlerin keşfedilmesi  teknolojik gelişmeyi doğuracaktır. Ancak, 
bu durumda ekonominin sürekli olarak dengede kalacağını söylemeden 
önce, teknolojik gelişmenin tipinin ve bunun ortaya çıkardığı denge-
sizliklerin incelenmesi gerekir.1 

Modelin önemli sınırlayıcı varsayımları, bölüşüm ve tasarruf 
fonksiyonları  ile ilgilidir. Bu smırlayıcılık, sadece varsayımların 
gerçekçiliği açısından değil, modelin ele aldığı sorunlar açısından da 
ortaya çıkmaktadır. Bölüşümün veri olarak alınması ve klasik tasar-
ruf  fonksiyonu  varsayımı yapılması nedeniyle modelde;- bölüşüm-
büyüme, bölüşüm-fiyat  ve bölüşüm-teknik seçimi ilişkilerinin incelen-
mesi söz ko.nusu olamamaktadır. Bu varsayımların değiştirilmesi, 
ücretlerin asgari geçimlik düzeyin üzerine çıkması, kapitalistlerin tüke-
tim ve /veya işçilerin tasarruf  yapmaları halinde model, tamamen farklı 
bir durağan durum dengesine ulaşacak ve ücret-tüketim, kâr-büyüme 
eşitlikleri ortadan kalkacaktır. 

1 iki dönem arasında süreçlerin input-output katsayılarındaki değişmeler, kesimlerin 
yoğunlukları sabitken, bir önceki dönemde üretilen bütün malların, bir sonraki dönemde input 
olarak tamamen kullanılmasına olanak vermeyebilir. Bu soran, veri bir üretim teknolojisine 
sahip bir ekonominin başlangıç input miktarları von Neumann dengesinin gerektirdiği oran-
larda olmadığı zaman; bu ekonominin von Neumann dengesine nasıl ve ne zaman ulaşacağı 
Borunu ile aynı niteliktedir. Turnpike  teoremi, büyüme döneminin yeterince  uzun olması koşulu 
gerçekleştiği takdirde; planlanan bir nihaî output değerini veren optimal bir büyüme yolunun, 
veri başlangıç koşullarından hareketle sağlanacağını ve bunun, büyüme sürecinin önemli bir 
kısmı için von Neumann dengesinde bulunacağını göstermektedir. Bu optimal büyüme yolu, 
başlangıç dönemleriyle nihaî dönemlerde von Neumann yolundan sapacak; sapma süresi ve 
derecesini, başlangıç koşullarıyla ulaşılmak istenen output miktarı (veya değeri) belirleyecektir: 
bkz. Koopmans (1964). 

) 
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14. İKİ - KESİMLİ DOĞRUSAL MODEL 

14.1. MODELİN  NİTELİĞİ  VE  VARSAYIMLARI 

Yukarıda ele alınan klasik nitelikteki iki modelden Sraffa  modeli, 
tüketim, yatırım ve birikim sorunlarını bir kenara atarak bölüşümdeki 
değişmelerin fiyatlar,  teknik seçimi, sermaye stoku ve outputun değer-
leri üzerindeki etkilerini incelemekte; buna karşıkk von Neumann 
modeli, bölüşümü ve üretim teknolojisini veri olarak almakta ve Sraffa 
modelinin temel uğraşı konularını bir tarafa  atarak, birikim ve teknik 
seçimi sorunlarına yönelmektedir. Her ne kadar bu iki yaklaşım bir-
birini tamamlayıcı nitelikte görülebilirse de von Neumann, birikim 
sürecini; Sraffa'nın  fiyat,  bölüşüm ve sermaye sorunlarını ele aldığı 
biçimde, en genel şekliyle ele almamakta; özellikle bölüşüm ve tasarruf 
fonksiyonu  ile ilgili varsayımları nedeniyle, bölüşüm-tüketim-yatırım-
birikim ilişkilerini oldukça sınırh bir şekilde ortaya koyabilmektedir. 
Bu bölümde incelenecek olan iki kesimli doğrusal model, Sraffa-von 
Neumann yaklaşımlarının temel  unsurlarmı birleştirerek; sermaye, 
bölüşüm ve büyüme sorunlarının bir arada ele alınmasına yönelmiştir. 
Modelde, üretim teknolojisi  veri iken, bölüşüm ve sınıfsal  tasarruf 
fonksiyonları  ile ilgili farklı  varsayımlar altında, Sraffa  ve von Neumann 
modellerinde ortaya çıkan ilişkilerin alacağı farkb  biçimler incelenecektir. 
Ortaya çıkan sonuçlar, iktisat teorisindeki başbca ekollerin, klasik ve 
neoklasik teorilerin; bölüşüm, sermaye ve büyüme konularındaki 
temel önermelerinin değerlendirilmesine ve test edilmesine de olanak 
sağlamakta ve model bu amaçla literatürde sık sık kullanılmaktadır. 
Model, bir anlamda, Marx'ın iki kesimli modelinin, fiyat  sisteminin de-
ğişkenleri ile ifade  edilmiş bir biçimi olup bazen neo-Marxist model ola-
rak da adlandırılmaktadır. Ancak, özellikle bölüşüm konusunda farklı 
olasılıkları ele almakta olması, asgari geçimlik ücret varsayımı yapıl-
maması, teknik seçimi ve teknplojik gelişme konularında Marxist 
modelden farklı  kıstas ve unsurları içermesi nedeniyle model, Marx'ın 
iki kesimli modelinden oldukça farklı  ve hatta daha geneldir. Yine 
de, modelin veri teknolojik yapısı içine Marxist teorinin birikim ve bö-
lüşüm ile ilgili unsurlarını sokarak bu teorinin önermelerinin formüle 
edilmesi ve değerlendirilmesi olanağı vardır. 
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Bölüşüm, tüketim ve birikim arasındaki ilişkilerin daba genel bir 
çerçevede incelenmesine olanak vermekle beraber modelin varsaydığı 
teknolojik yapı, Sraffa  ve von Neumaıın'a kıyasla oldukça basit, sı-
nırlı ve hatta ilkeldir. Bu yapı, klasik teoriden çok neoklasik teorinin 
teknolojisini yansıtmaktadır. Ekonomide biri üretim aracı diğeri de 
tüketim malı olmak üzere iki mal vardır ve bu mallar farklı  iki kesimde 
üretilmektedir. Üretim sisteminde bileşik-ürün mevcut olmayıp her iki 
kesim de üretimde, işgücü yanında, aynı üretim aracını kullanmakta-
dır. Durağan durum denge koşulları egemen olduğu sürece, kesimlerde 
kullandan üretim aracının aşınmadığı varsayılabilir. Bu koşullarda 
üretim aracının amortismanının, ekonomideki toplam üretim araçları 
stokuna ve üretilen tüketim malları miktarına oranı sabit olduğun-
dan, bu varsayım, sistemdeki değişkenler arasındaki oranları etkile-
meyecektir. Ancak, ekonomi durgun  durum  koşullarmdayken, bu var-
sayım, üretim aracının üretilmediği sonucunu doğuracağı için, bu 
koşullarda aşınmanın doğrudan doğruya sisteme sokulması gerekecek-
tir. 

Modelde kesimler arasındaki teknolojik bağımlılık asgari düzeye 
indirilmiştir. Özellikle durgun durum koşullarında, üretim süreci, 
neoklasik teoride olduğu gibi, üretim faktörlerinden,  yani işgücü ve 
sermayeden, nihaî outputa, tüketim malına doğru giden, tek yönlü bir 
akım haline gelmektedir. Her iki kesim de fiziksel  olarak aynı nitelik-
teki tek bir malı üretim aracı olarak kullandığı için, kesimlerin sermaye 
yoğunluklarını, fiyatları  işin içine sokmadan saptamak olanağı vardır. 
Sermaye yoğunlukları, kesimlerde kullanılan üretim aracı miktarının 
işgücüne oranı şeklinde bir miktarlar oranı olarak tanımlanabildiğin-
den, bölüşiimdeki değişmelerin fiyatlar  yoluyla kesimlerin göreli 
sermaye yoğunluklarını etkilemesi olanağı yoktur. 

Tüketim malı ücret malı olup ücretler ve üretim aracının fiyatı  bu 
mal cinsinden ölçülmektedir. Bu mal, kesimlerde input olarak kullanıl-
madığı halde, ücretlerin ölçü birimi olduğu için, bu malın üretimindeki 
teknik koşullar, üretim aracının bu mal veya işgücü zamanı cinsinden 
ölçülen fiyatı  ile kâr oranını etkilemektedir. Ekonominin ürettiği net 
output tüketim malı ile üretim aracından oluşmaktadır ve net outputun 
miktar olarak ölçülmesi olanağı yoktur. Ölçü birimi tüketim malı ol-
duğu için, millî gelir de bu mal cinsinden ölçülmekte; bölüşümdeki 
değişmeler fiyatları  etkilediği ölçüde net outputun değerini de değiştir-
mektedir. 
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Tüketim malı ile üretim aracının, çeşitli malların farklı  miktarı-
larından oluşmuş bileşik mallar olduğu da söylenebilir. Bu durumda 
üretim aracı, dayanıklı-dayanıksız sermaye mallarından oluşan, bi-
leşimi sabit olan bir mal haline gelecek, kesimlerde kullanılan dayanıklı-
dayanıksız sermaye mallarının birbirlerine oranları değil, miktarları, 
yani kullanılan bileşik üretim aracının miktarı farklı  olacaktır. Ayrıca, 
bu bileşik üretim aracının üretildiği kesimde de, output arasında yer 
alan dayanıklı-dayanıksız üretim araçları oranları da aynı olmalıdır. 
Bu yorum tüketim malı için de yapıldığında, ekonomide birden fazla 
tüketim malı olduğu, bunların belli ve sabit oranlarda üretildikleri ve 
tüketildikleri varsayılacaktır. Ancak bu yorum sadece modelin denge 
durumu koşulları altında anlamlıdır. Zira, eğer bölüşüm ve büyüme ora-
nındaki değişmeler bileşik-tüketim-malı ve bileşik-üretim-aracı için-
deki malların göreli miktarlarını değil, sadece bu iki bileşik-malın 
miktarlarının birbirine oranını değiştiriyorsa, ekonomide sadece iki 
mal var demektir. 

Üretim tekniklerinin doğrusallığı ve ölçeğe göre verimin sabit ol-
duğu varsayımları burada da yapılmaktadır. Bu varsayımlar ekonomi-
nin durağan durum dengesinde kalabilmesinin; bütün malların, ke-
simlerin üretim yoğunluklarının ve istihdam düzeyinin aynı oranda 
büyümesinin gereğidir. Doğrusallık varsayımı tüketim fonksiyonları 
ile ilgili olarak da yapılmakta, sınıfsal  gelirler ile sınıfsal  tüketim harca-
maları arasındaki oranların değişmesi söz konusu olmamaktadır. Eko-
nomide üretilen üretim aracı ile tüketim malının tam bölünebilir ol-
duğu, modelin diğer bir varsayımıdır. 

Doğal üretim faktörlerinin  arzınm sınırsız olduğu, bunlarm sis-
temin büyümesini sınırlamadığı varsayılmaktadır. Ancak, sınırsız işgücü 
arzı varsayımı, ücretlerin asgari geçimlik düzeyin üzerinde olması ile 
çelişeceğinden, işgücü arzının sınırsız olmadığı, işgücünün, ekonominin 
büyüme oranı ne olursa olsun, buna eşit bir oranda büyüdüğü varsayı-
mını yapmak daha anlamlıdır. 

Modelde tarihsel zaman unsuru yer almamakta, sistem, eşanlı 
denklemlerin çözümü ile dengeye gelmektedir. Teknik seçiminde ve 
kâr oranının eşitlenmesinde bölüşüm (ücret) ve fiyatlar  ile ilgili bekle-
yişler işin içine girmemekte, denge anında oluşmaktadır. Bu nedenle 
model, farklı  denge durumlarının kıyaslanması şeklinde, yani kıyasla-
mak statik yöntemle kullanılacaktır. Bu kıyaslamada, üretim teknik-
leri, ücret veya kâr oranları, tasarruf  fonksiyonları  farklı  olan, denge 
durumundaki farklı  ekonomiler ele alınacak ve değişkenlerdeki fark-
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ların, denge için doğuracağı sonuçlar incelenecektir. Burada bir noktaya 
değinmek gerekir. Aynı tüketim malını üreten iki ekonominin denge 
durumlarının kıyas!anabilmesi için, bu ekonomilerde kullanılan üretim 
araçlarının aynı olması gerekmemektedir. Üretim araçlarının değeri ve 
ücret, aynı tüketim malı cinsinden ölçülebileceği için, bu ekonomilerin, 
output, sermaye stoku gibi makro-bütüncül değişkenleri arasında an-
lamlı bir kıyaslama yapılabilir. Bu nedenle, farklı  üretim teknikleri, 
aynı tüketim malını üretmek için farklı  miktarlarda ve farklı  nitelik-
lerde  üretim aracı kullanan teknikler olarak tanımlanabilir. 

14.2. FlYAT  VE  MİKTAR  DENKLEMLERİ 

Ekonomide üretilen üretim aracına traktör, tüketim mabna da 
buğday diyerek herhangi bir anda kullanılan üretim tekniklerini tanım-
layalım: a ve /?, sırasıyla, bir birim buğday üretmek için kullanılan trak-
tör ve işgücü miktarları; a ve b de bir birim traktör üretmek için gere-
ken traktör ve işgücü miktarları olsun. Ücretlerin sermayenin bir parçası 
olmadığını ve üretim dönemi sonunda ödendiğini, traktörün aşınmadığını 
varsayarsak, kesimlerin fiyat  denklemlerini şu şekilde yazabiliriz: 

apr -f-  = 1 
(14.1) 

apr 4 bw = p 

w buğday cinsinden ücreti, r kâr oranını, p de traktörün buğday cin-
sinden fiyatını,  yani iki malın değişim oranını göstermektedir. Traktö-
rün aşınmadığı varsayıldığı için bu eşitlikler kesimlerde yaratılan net 
outputun buğday cinsinden değerini göstermekte, dolayısıyla aynı 
zamanda kesimlerin bölüşüm denklemleri olmaktadır.1 Teknik katsayı-
lar veri olduğu için belirlenmesi gereken değişkenler; ücret, kâr oranı 
ve değişim oranıdır. 

Ücret buğday cinsinden verildiği zaman, buğday üreten kesimde 
bir birim output üretiminden sağlanan buğday-kâr belirlenmiş olmak-
tadır:2 1 - jhv. Kâr oranı, traktörün buğday cinsinden fiyatına  bağlıdır. 
Traktörün fiyatı  ise kâr oranından bağımsız olarak belirlenemeyeceği 

1 Eğer traktörün bir üretim döneminde her iki kesimde de d  oranında aşındığı varsayı-
lırsa, fiyat  denklemlerinin sol tarafında  a p (d  + r) ve ap (d+r) yer alacaktır. Yukarıda d=0 
olduğu varsayılmaktadır, d—l  iken traktör, bu üretim döneminde yok olan dayanıksız bir üre-
tim aracı olacaktır. 

2 pr, bir birim traktörün sağladığı buğday cinsinden kâr veya Marshall'ın qııasi rantı 
ve neoklasik sermayenin 'faktör  fiyatı'dır.  Böylece, ücretler verildiği zaman bu faktörün  fiyatı 
da belirlenmiş olmaktadır. 
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için, bu iki değişken birlikte belirlenmektedir. Değişim oranı, her iki 
kesimde de aynı kâr oranını veren düzeyde oluştuğu zaman, sistem 
bölüşüm-fiyat  dengesine ulaşmış olacaktır. 

Kâr oranı ile ücret arasında; normal fiyatların  oluştuğu, kâr ora-
nının kesimlerde eşitlendiği denge durumunda egemen olan ilişki, 
(14.1)'in çözümünden saptanabilir: 

m, kesimlerin göreli sermaye yoğunluklarının bir ölçüsüdür. Buğday 
üreten kesimde adam başına kullanılan traktör miktarı, a //?, traktör 
üreten kesimdekinden, a /&'den daha yüksekse m > 0; düşükse m < 0; 
bu ikisi birbirine eşitse m— 0 olacaktır. Marxist anlamda m, kesimler-
deki sermayenin teknik  bileşimleri  arasındaki fark  olup, organik bile-
şimler arasındaki farkın  bir ölçüsüdür. Fiyatları işgücü zamanı cin-
sinden ifade  ederek yazarsak (bkz. Böl. 3.1), sermayenin organik bileşim-
leri; sırasıyla a p ve ap /bw  olacak, bu ikisi arasındaki fark,  (p  jw)m, 
organik bileşimin teknik bileşime bağlı olduğunu gösterecektir. Görül-
düğü gibi m = 0 olduğu zaman sistemde sermayenin organik bileşimi 
eşdenli olmaktadır. 

Ücretle kâr oranı arasındaki ilişki sadece a, fi  ve m katsayılarına 
bağlı olup bu ilişkide a ve b yer almamaktadır. Bu olgu, gerçekte, w—r 
ilişkisinin, üretim aracının fiziksel  niteliğinden ve fiziksel  ölçü biriminden 
(kg., ton, adet vs.) bağımsız olduğunu göstermektedir, /?, buğday üreten 
kesimde işgücünün verim katsayısı olup traktörün ne cinsinden ifade 
edildiğine bağlı değildir. Aynı şekilde o, traktör üreten kesimdeki trak-
tör inputunun traktör outputuna oranı olduğundan, traktör ister ton 
ister adet cinsinden ölçülsün bu oran da değişmeyecektir. Diğer yandan 

bağımsız olduğundan, m de üretim aracının fiziksel  ölçü biriminden 
bağımsız bir sayıdır. Buna karşılık a ve 6'nin değerleri, üretim ara-
cının niteliğine ve fiziksel  ölçü birimine bağlı olarak değişecek; farklı 
tekniklerde, farklı  nitelikte Ve /veya farklı  birimlerle ölçülmüş üretim 
araçları kullanıldığında, tekniklerin a ve b katsayılarının kıyaslan-
ması olanağı ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla, bu katsayıların w—r 
ilişkisini etkilememesi, farklı  üretim aracı kullanarak aynı tüketim 
malını üreten tekniklerin w—r ilişkilerinin kıyaslanması olanağını 
vermektedir. 

w = (1  -ar)l(p+mr) m = r/b  — af} (14.2) 

parantez içindeki oran da ölçü biriminden 
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Ücret-kâr oranı ilişkisinde ücretin ve kâr oranının alacağı maksimum 
değerler, üretimin teknik koşulları tarafından  belirlenmektedir. Kâr 
oranı sıfır  olduğu zaman; buğday cinsinden ölçülen ücretin maksimum 
değeri, adam başına üretilen buğday miktarına eşittir. Bunu buğday 
üreten kesimin fiyat  denkleminden açıkça gözlemek olanağı vardır. 
Buna karşılık ücretler sıfır  olduğu zaman; maksimum kâr oranı, traktör 
üreten kesimde, traktörün kendi  cinsinden  kendi  kâr  oranına, yani 
traktör outputunun traktör inputuııa oranıdır: 

r = 0 iken wmax = W  = 1 //? 
(14.3) 

w = 0 iken r m a „ = R == 1 /a 
1 //?, sistemde sadece buğday üretildiği zaman, adam başına düşen 
output miktarına; 1 /a ise sistemde sadece traktör üretildiği zaman, 
sistemin elde edeceği hasıla - sermaye katsayısına eşittir. 

Sraffa  sistemi incelenirken görüldüğü gibi, her kesimin sadece bir 
tek mal ürettiği bir ekonomide, ücretler azaldığı zaman mallardan hiç-
birinin fiyatı  ücretlerden daha yüksek bir oranda azalmayacaktır. Bu, 
(14.1)'deki fiyat  denklemlerinde, kâr oranı ile ücretin ters yönde de-
ğiştiğini göstermektedir, w azaldığı zaman p ya artacağı, ya da w'dan 
daha düşük bir oranda azalacağı için, kâr oranı artacaktır.1 Nitekim 
aynı olguyu (14.2)'den de görmek olanağı vardır. Ancak, ücretler 
değiştiği zaman kâr oranının, ücretlere kıyasla hangi oranda  artacağı 
veya azalacağı, fiyat  değişmelerinin yönüne, bu da kesimlerin göreli 
organik bileşimlerine, m'nin değerine bağlıdır. (14.1)'deki fiyat  denk-
lemlerini değişim oranı için çözersek: 

p = bl(,9  + mr) '  (14.4) 
Kâr oranı sıfırken,  traktör ile buğdayın değişim oranı, p, bu malların 
içerdiği dolaysız işgücü miktarlarının oranına eşittir. Ücretlerin mak-
simum değerin altına düştüğünü ve değişim oranının değişmeyerek işgücü 
miktarları oranında kaldığını varsayalım. Eğer kesimlerde adam ba-
şına kullanılan traktör miktarları aynı, yani m = 0 ise, ücretlerin düş-
mesiyle her iki kesimde de ortaya çıkan artığın üretim aracının değerine 
oranı aynı olacak ve fiyatların  değişmesine gerek kalmadan kâr oranı 
eşitlenecektir. Kısaca, eğer sermayenin organik bileşimi eşdenli ise, 
fiyatlar,  bütün ücret-kâr oranı düzeylerinde, Marxist değerlerle orantı-
lıdır. 

1 Bunu en açık şekilde traktör üreten kesimin fiyat  denkleminde görmek olanağı var-
dır. Ücretin buğday cinsinden değeri azaldığı zaman traktör cinsinden de değeri azalacağından 
ve r = ( l / o ) - ( 6 / o ) (mi /p) olduğundan, ücretteki bir azalma ıc /p ' y ' de azaltarak kâr oranını 
yükseltecektir. 
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Ancak, eğer buğday üreten kesimde sermaye yoğunluğu daha fazla, 
yani m > 0 ise, ücretlerdeki azalmanın traktör başına ortaya çıkar-
dığı artık, bu kesimde daha düşük olacağından, fiyatlar  değişmediği 
takdirde, buğday üreten kesim daha düşük, traktör üreten kesim 
ise daha yüksek kâr oranı elde edecektir. Kâr oranının kesimlerde eşit-
lenmesi için, buğday kesiminin input olarak kullandığı, traktör kesimi-
nin output olarak ürettiği malın, traktörün, fiyatmın  düşmesi gerek-
mektedir. Böylece, m > 0 iken, ücret azaldığı kâr oranı arttığı zaman, 
traktörün buğday cinsinden fiyatı  azalmaktadır. Buğday üreten kesi-
min fiyat  denklemi, bu durumda, kâr oranındaki artış oranının, üc-
retin azalış oranından daha yüksek olduğunu, yani uı—r eğrisinin kon-
veks olduğunu gösterir. Bu durumun tam tersi m < 0 iken ortaya 
çıkacağından m negatif  iken ıv-r eğrisi konkav olacaktır. m = 0 olduğu 
zaman p'nin değişmesine gerek kalmadan kâr oranları eşitlendiği için, 
kâr oranı ile ücretler ters yönde, ancak aynı oranda değişecek, yani 
w—r ilişkisi doğrusal olacaktır. Böylece, fiyatlarm  bölüşümden bağımsız 
olduğu durum ile ücret-kâr oranı ilişkisinin doğrusallığı arasında tam 
bir paralellik vardır. Bu hususlar, (14.2) ve (14.4)'deki eşitliklerden de 
saptanabilir: 

m >K  0 iken dpjdr  < 0 ; dıv/dr  < 0 ; d2w/dr2  >, 0 (14.5) 

Üretim tekniklerinin doğrusallığı ve ölçeğe göre verimin sabit ol-
duğu varsayımları; ücret-kâr ve kâr-fiyat  ilişkilerinin, kesimlerin 
üretim yoğunluklarından bağımsız olarak incelenebilmesine olanak ver-
mektedir. Ancak büyüme oranının; kesimlerdeki ve ekonominin tü-
mündeki istihdam düzeyinin; yaratılan millî gelirin ve toplam üretim 
aracı miktarı ile bunun kesimler arasındaki dağılımının incelenebil-
mesi için, miktar değişkenleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi gerek-
mektedir. Bunun için ekonominin durağan durum dengesinde bulun-
duğunu; sermaye stokunun; istihdam düzeyinin ve outputun avnı oran-
da, g oranında büyüdüğünü varsayalım. Eğer traktör üreten kesimin 
üretim yoğunluğunu X  ile gösterirsek, traktörün aşınması söz konusu 
olmadığından, X  üretilen net traktör miktarını, yani sermaye stokuna 
yapılan ilaveyi gösterecektir. Sermaye stokunu T  ile gösterirsek; bunun 
büyüme oranı g—XjT  olduğu için, traktör üreten kesimin üretim yo-
ğunluğunu X=gT  şeklinde tanımlayabiliriz. Buğday üreten kesimin 
üretim yoğunluğu, yani üretilen net buğday miktarı Z  ise, işgücünün ve 
sermaye stokunun kesimler arasındaki dağılımını gösteren miktar  denk-
lemleri: 
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bgT+pZ^L 
agT  + «Z = T ( 1 4 " 6 > 

olmaktadır. Bunlardan ilki, ekonomide istihdam edilen toplam işgücü 
miktarı, L, ile bunun kesimler arasındaki dağılımını vermektedir. bgT, 
traktör kesiminde gT  kadar; /?Z de buğday kesiminde Z  kadar output 
üretmek için kullanılması gereken işgücü miktarlarını göstermektedir, 
ikinci denklem ise, ekonominin sermaye stokunun kesimler arasmdaki 
dağılımını vermektedir; agT,  traktör kesiminde gT  kadar traktör; 
aZ de buğday kesiminde Z kadar buğday üretmek için kullanılması 
gereken traktör miktarlarım göstermektedir. Bu denklemleri, adam 
başına kullanılan ve üretilen miktarlarla da ifade  edebiliriz. c=Z/L , 
yani adam.  başına düşen buğday miktarı; t=T/L,  adam başına kullanı-
lan traktör miktarı olarak tanımlanırsa; (14.6)'nın her iki tarafını  da 
L ile bölersek: 

bgt + = 1 
(14.7) 

agt  -+- ac = t 
olacaktır. Burada model, (14.7) yardımıyla incelenecektir. 

(14.7)'de teknik katsayılar veri olduğundan, miktar sisteminin 
belirlenmesi gereken değişkenleri c, t ve g'dir. Ekonomide adam başına 
üretilen buğday miktarı, yani adam başına yapılan tüketim, c, ile 
adam başına kullanılan sermaye miktarı, t, büyüme oranınm bir fonk-
siyonudur. Büyüme oranı ne kadar yüksekse, sermaye stokunun o ka-
dar yüksek bir oranı traktör üretiminde kullanılacağı için, buğday üre-
ten kesimin üretim yoğunluğu, c, o kadar düşük olacaktır. Böylece c 
ile g arasında ters yönlü bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Eğer traktör 
stokunun tamamı traktör üretiminde kullanılıyorsa c = 0 olacak ve bü-
yüme oranı maksimum değerini alacaktır. Maksimum büyüme oranı, 
traktör üreten kesimde bir birim traktör kullanılarak üretilen net 
traktör sayısına, 1 /a'ya eşittir. Buna karşılık, bütün sermaye stoku 
buğday üreten kesimde kullanılırsa, g = 0 olacak ve ekonomide adam 
başına düşen buğday (tüketim), buğday kesiminde adam başına üre-
tilen buğday miktarma, 1 /j3'ya eşit olacaktır. Nitekim (14.7)'den: 

c = (1— ag)l(P  + mg) (14.8) 
ve: 

s = 0 iken c,„.v — C = 118 
(14 9) 

c = 0 iken gmax — G — l / o 
Ekonominin  sermaye yoğunluğu, t, kesimlerin üretim yoğunluk-

larına, yani büyüme oranına bağlıdır. Büyüme oranı, sermaye stokunun 
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kesimler arasındaki dağılımını belirlemektedir. Eğer kesimlerin sermaye 
yoğunlukları aynı, yani m = 0 ise, büyüme oranı ve sermaye stokunun 
kesimler arasındaki dağılımı ne olursa olsun, ekonominin tümünde 
adam başına kullanılan traktör miktarı sabit olup eşdenli sermaye-işgücü 
katsayısına, « //? ve a JVye  eşittir. Buna karşılık m negatif  veya pozitif 
olduğu, kesimlerin sermaye yoğunlukları farklılaştığı  zaman; ekonomide 
adam başına kullanılan üretim aracı miktarı, kesimlerin göreli üretim 
yoğunluklarına ve dolayısıyla büyüme oranına bağlı olacaktır. Eğer 
buğday üreten kesim daha sermaye yoğun, yani m > 0 ise; büyüme oranı 
ne kadar yüksekse, toplam sermaye stokunun o kadar yüksek bir ora-
nı, adam başına daha az traktör kullanan traktör kesimine gideceği 
için, ekonominin sermaye yoğunluğu o kadar küçük olacaktır. Ak-
sine m < 0, yani traktör üreten kesim daha sermaye yoğun iken g 
ne kadar büyükse; sermaye stokunun o kadar büyük bir kısmı sermaye 
yoğunluğu daha yüksek olan kesimde kullanılacağı için, ekonominin 
adam başına kullandığı traktör miktarı da o kadar fazla  olacaktır. 
Eğer g maksimum değerini alıyorsa, ekonomide sadece traktör üretileceği 
için, ekonominin sermaye yoğunluğu bu kesimde adam başma kullanı-
lan traktör miktarına; g—0 iken de bu, buğday üreten kesimin adam 
başına kullandığı traktör miktarına eşit olacaktır. Bu ilişkileri (14.7)'den 
le saptayabiliriz: 

Kısaca t, kesimlerin sermaye yoğunluklarının ağırlıklı bir ortalaması 
olup, kesimlerin üretim yoğunluklarına göre ot //S ile a jb arasında değer-
ler almaktadır. 

Büyüme oranı ile adam başına tüketim arasındaki ters yönlü 
ilişkinin niteliği, yani büyüme oranı arttığı (azaldığı) zaman adam 
başma tüketimin hangi oranda azalacağı (artacağı) da kesimlerin üretim 
yoğunluklarına bağlıdır. Eğer buğday üreten kesim daha sermaye yo-
ğun, yani m > 0 ise, buğday üretimindeki her birimlik azalmanın bu 
kesimde açığa çıkaracağı adam başma düşen traktör sayısı; traktör 
üretimini bir birim artırmak için gereken miktardan daha çok olacağın-
dan, bu durumda, buğday üretimindeki her birim azalma karşılığında, 
bir birimden daha fazla  traktör üretilebilir: kısaca, traktör miktarındaki 
artış (azalış) oranı, buğday miktarındaki azahş (artış) oranından daha 
fazladır.  Bu durumda c-g eğrisi konveks olmaktadır. Aksine m < 0 

t = a /(/? + mg) (14.10) 
ve: 

g — 0 iken t — a //S 
g = 1 /o iken t = a jb (14.11) 
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ise, bu eğri konkav olacak, m—O olduğu zaman da, buğday üreten 
kesimde üretimin azaltılması sonucunda açığa çıkan adam başına 
traktör miktarı, traktör üretimini aynı oranda artırmak için gerekli 
miktardan ne fazla,  ne de eksik olacağından, c—g eğrisi doğrusal 
hale gelecektir. Bu ilişkileri de (14.8) ve (14.10)'dan formel  olarak 
saptayabiliriz: 

m > 0 iken dt/dg£  0,dc/dg  < 0, d2c  /dg2  > 0 (14.12) 

Fiyat ve miktar denklemleri arasındaki düalite  (14.1) ve (14.7)'de 
açıkça görülmektedir. Fiyat sistemi, üretim matriksinin sıralarından, 
miktar sistemi ise kolonlarından türetilmiştir. Bunun sonucunda (14.2) 
deki w-r ilişkisi ile (14.8)'deki c—g ilişkisinin bütün parametreleri 
aynı olup, (14.5) ve (14.12)'de görüldüğü gibi, bu ilişkiler tam simetrik-
tir. Şekil 14.1.'de sol tarafta  c—g; sağ tarafta  ise w— r eğrileri gösteril-
miş olup bunlar, rn'nin işaretine göre farklı  biçimler almaktadır. r = g 
olduğu zaman w=c olmakta; yani, kâr oranı ile büyüme oranı arasın-
daki eşitlik sağlandığı anda, adam başına düşen tüketim de ücrete 
eşit olmaktadır. Modelde tam simetrinin ortaya çıkışının nedeni, tek 
bir tüketim malının olmasıdır. Bu, hem ücretin hem de adam başına 
tüketimin, fiyatlara  gerek kalmadan, fiziksel  miktarlar olarak ifade 
edilmesine ve kıyaslanabilmesine olanak vermektedir. 

Fiyat sisteminin değişkenleri sadece kâr oranındaki, miktar sis-
teminin değişkenleri ise sadece büyüme oranındaki değişmelerden et-
kilendiği halde, bu iki sistemin değişkenlerinin bir araya gelmesinden olu-
şan makro-bütüııcül değişkenler her iki orana da bağlı olarak değişe-
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çektir. Bu değişkenler, ekonominin ürettiği adam başına net outputun 
değeri,  y; ekonomideki adam başına düşen sermaye stokunun değeri, 
k;  ve hasıla-sermaye katsayısı, v'  (=y/fc)'dır.  Ölçü birimi olarak buğ-
day alındığından, bu değişkenler de buğday cinsinden ölçülecektir. 

Ekonomide adam başına düşen outputun değerini, üretilen buğ-
day ve traktörün değerleri toplamı, ya da toplam outputun ücret ve 
kârlar arasındaki dağılımı açısından yazabiliriz: 

y = c + gk  = w -f  rk  (14.13) 
eşitlikleri buğday cinsinden ölçülen outputun değerini vermektedir. 
Burada: 

k = pt (14.14) 
yani adam başına düşen sermaye stokunun değeri olarak tanımlanmakta 
ve bu ikisinin birbirine oranı hasıla-sermaye katsayısını vermektedir: 

v'  == y/fe  = (c/fc)  + g (14.15) 
Kâr oranındaki değişmelerin y, k  ve v' üzerindeki etkileri fiyat  et-

kisi'  dir: kesimlerdeki sermayenin organik bileşimleri aynı olmadığı 
zaman, ücretlerdeki bir değişme kâr oranı ile birlikte malların değişim 
oranını ve dolayısıyla sermaye stokunun buğday cinsinden değerini de-
ğiştirecek, bu da y ile ı;"nün değişmesine yol açacaktır. Bu etkinin 
yönü, kesimlerin göreli sermaye yoğunluklarına bağlıdır. Büyüme 
oranı ve bunun belirlediği adam başına düşen sermaye miktarı veri 
iken,1 kâr oranındaki bir değişmenin k  üzerindeki etkisi; (14.14)'de, 
bu değişmenin p üzerindeki etkisi ile aynı yöndedir, p üzerindeki etki 
ise, (14.5)'de görüldüğü gibi, göreli sermaye yoğunluklarına bağlıdır. 
Aynı şekilde, g veri iken c de belirlenmiş olacağından, (14.13)'de y, k 
ile aynı yönde değişecektir. Buna karşılık kâr oranının v'  üzerindeki 
etkisi, p üzerindeki etkisi ile ters yöndedir; k  ile p aynı yönde değiştiği 
için p'deki bir artış fe'yı  artıracak ve (14.15)'de ı>"nü azaltacaktır. 

Büyüme oranının y, k  ve v'  üzerindeki etkileri ise kompozisyon 
etkisi'dir:  büyüme oranı değiştiği zaman bir yandan ııet outputun bile-
şimi, diğer yandan da sermaye stokunun kesimler arasındaki dağılımı 
ve adam başına düşen sermaye miktarı değişmekte; g ve t'deki bu değiş-
meler k,  y ve t;"nü değiştirmektedir. Bu etkinin yönü de g'nin t üze-
rindeki etkisine bağlıdır. (14.13) ve (14.14)'de w, r ve dolayısıyla p 
veri iken, büyüme oranı değiştiği zaman k  vey, t ile aynı yönde; (14.14)-
de ise v',  t ile ters yönde değişecektir. 

1 Burada g ve r'nin birbirlerinden bağımsız olduğu varsayılmaktadır. Bunlar arasındaki 
ilişkiler ileride incelenecektir. 



380 ÇAĞDAŞ KLASİK YAKLAŞIM 

Dolayısıyla, fiyat  ve kompozisyon etkilerinin yönlerini (14.5) ve 
(14.12) — (14.15)'den saptayabiliriz. Bunun için: 

y = y (r>  S) 

k  = fe  (r, g) 

v'  = d' (r, g) 

yani bu değişkenleri r ve g'nin fonksiyonları  olarak tanımlarsak: 

( K £ o Jr ^ 0 »' > 0 
m >. 0 iken > 9 < (14.16) 

K ^ 0 y , >< 0 ^ 0 
olmakta; kr,...,v'g,  bu fonksiyonların  r ve g'ye göre kısmî türevlerini 
göstermektedir. Görüldüğü gibi m veri iken, g ve r'nin değişkenler 
üzerindeki etkileri aynı yöndedir. Bu ise, fiyat  ve miktar denklemlerin 
parametrelerinin aynı olmasının, yani bu denklemler arasındaki düali-
tenin bir sonucudur. 

Kâr ve büyüme oranları birbirlerinden bağımsız olarak değişseler 
bile, fiyat  etkisinin ortaya çıkıp çıkmayacağı büyüme oranın; kompo-
zisyon etkisinin ortaya çıkıp çıkmayacağı da kâr oranının alacağı 
değerlerden tamamen bağımsız değildir. Nitekim (14.13) - (14.15)'de 
büyüme oranının minimum ve maksimum değerleri için kâr oranının 
y ve v'  üzerindeki fiyat  etkisi; ve kâr oranının minimum ve maksimum 
değerleri için de büyüme oranının y ve v'  üzerindeki kompozisyon 
etkisi ortadan kalkmaktadır. Büyüme oranı sıfır  olduğu ve ekonomi 
durgun durum dengesinde bulunduğu zaman, üretilen net output sa-
dece buğdaydan oluşacağı için, kâr oranındaki değişmelerin net outpu-
tun değeri üzerinde bir etkisi yoktur. Buna karşılık kâr oranı sıfır  ve 
ücretler maksimum olduğu zaman, büyüme oranının y üzerindeki kom-
pozisyon etkisi ortadan kalkmaktadır: bu durumda, outputun değeri, 
büyüme oranı ne olursa olsun ücretin maksimum değerine eşittir ve bu 
da üretimin teknik koşulları tarafından  belirlenmektedir. 

Aynı şekilde kâr oranı maksimum değerini aldığı zaman, büyüme 
oranındaki değişmelerin v'  üzerindeki kompozisyon etkisi ortadan kalk-
maktadır; bu durumda g ne olursa olsun, hasıla-sermaye katsayısı, 
teknik katsayılar tarafından  belirlenen maksimum kâr oranına eşittir. 
Son olarak, büyüme oranı maksimum değerini aldığı zaman, kâr ora-
nındaki değişmenin hasıla-sermaye katsayısı üzerindeki fiyat  etkisi 
ortadan kalkmaktadır: kâr oranı ne olursa olsun, bu durumda v', 
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üretimin teknik koşulları tarafından  belirlenen maksimum büyüme 
oranına eşittir. 

r R ve G > e > 0 ) 
iken v'  = R = G = 1 /a 

g = G ve R > r > 0 ) (14.18) 

olmaktadır. (14.17), y üzerindeki kompozisyon ve fiyat  etkilerinin; 
(14.18) de v'  üzerindeki kompozisyon ve fiyat  etkilerin ortadan kalk-
tığı durumları göstermektedir. Modelin düal  niteliği dolayısıyla bu et-
kilerin ortadan kalktığı durumlar arasında tam bir simetri vardır. 

Bu olgudan yararlanarak kompozisyon etkisini w—r; fiyat  et-
kisini de c—g eğrisi üzerinde gösterebiliriz. Şekil 14.2.'de bu eğriler, 
traktör üreten kesimin daha sermaye yoğun olduğu varsayılarak 
çizilmiştir. 

önce c—g eğrisi üzerinde; büyüme oranı veri iken, kâr oranın-
daki değişmelerin y ve v'  üzerindeki fiyat  etkilerini saptayalım. Bunun 
için g—ğ  ve c—c olduğunu;' kâr oranının sıfır  ile R arasında değiştiğini 
varsayalım. D noktasının orijine uzaklığı, r= R iken y'nin alacağı 
değeri göstermektedir. Oranlar kuralı gereğince OD /G = c/(G—ğ) 
yani O D = cG l(G-ğ)  olmaktadır. Diğer yandan (14.13)'de k=(y—c)  jg ve 
r=R iken, y=Rk  olduğu için, y=OD'dir . r = 0 iken y=C'dir . Böylece, 
büyüme oranı ğ'de veri iken; r sıfır  ile R arasında değerler aldığı zaman 
y de C noktası ile D noktası arasında değerler alacaktır. (14.16)'da 
görüldüğü gibi m < 0 olduğundan, kâr oranı arttıkça y de artmaktadır. 
Yine c—g eğrisi üzerinde g—ğ  iken, kâr oranının v'  üzerindeki fiyat 
etkisini de gösterebiliriz. Oranlar kuralı gereğince OE—Cğ  /(C—c)'dir. 
(14.13)'de r = 0 iken, y=C ve fc=C—c/g  olduğundan ı /=y/ fc=OE 
olmaktadır. Diğer yandan t=R iken (14.18) gereğince v'—G  olmak-
tadır. Böylece, g = ğ ikeıı; r sıfır  ile R arasında değiştiği zaman, v',  G 
ile E noktaları arasında değerler alacak, m < 0 olduğu için kâr oranı 
arttıkça v'  düşecektir. 

Aynı şekilde büyüme oranmın y ve v'  üzerindeki kompozisyon 
etkisini w—r eğrisi üzerinde saptayabiliriz. Bunun için r = f  ve w—w 
olduğunu ve büyüme oranının sıfır  ile G arasında değerler aldığını 
varsayalım. M noktası, g=G olduğu zaman y'nin alacağı değeri gös-

Özet olarak: 

r = 0 ve G > g > 0 ) 

g = 0 ve R ^ r > 0 

t 

(14.17) 
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termektedir: OM=Rwl(R—f).  (14.13)'de k=(y—w)  /r ve, g=G 
olduğu zaman, y—Gk—Rk  olduğundan y=OM'dir. g = 0 iken, (14.17) 
gereğince, y= W  olduğundan, büyüme oranı sıfır  ile G arasında değiş-
tiğinde; y, M ile W  arasında değerler alacak, m<0 olduğu için, büyüme 
oranı arttıkça y de artacaktır. Son olarak büyüme oranının v'  üzerindeki 
kompozisyon etkisini görelim. N noktasının orijinden uzaklığı, g= 0 
olduğu zaman, hasıla-sermaye katsayısının aldığı değeri vermektedir; 
ON=lFr/ (JF— w). g= 0 iken (14.13)'de y= W  ve k={W—  w) /r olduğun-
dan v'  = y/fc=ON'dir.  Büyüme oranı maksimum değerini aldığı, g—G 
olduğu zaman v'—R  olduğu için, büyüme oranı sıfır  ile G arasında 
değiştiği zaman v',  R ile N noktaları arasında değerler alacaktır. 
m < 0 olduğundan büyüme oranı ne kadar yüksekse, v'  o kadar düşüktür. 

Şekil 14.2. m > 0 varsavımı yapılarak çizildiğinde; D, E, M ve N 
noktaları sırasıyla C, G, W  ve R noktalarının altında kalacak; fiyat 
ve kompozisyon etkilerinin yönleri değişecektir. m = 0 iken D noktası C 
noktasıyla; E noktası G ile; M noktası W\  N noktası da R ile çakışa-
cağı için, fiyat  ve kompozisyon etkileri ortadan kalkmış olacaktır. 

14.3. KÂR  ORANI,  SERMA  YE  STOKUNUN  DEĞERİ 
VE  TEKNİK  SEÇİMİ 

Modelde bir tek üretim aracı olduğu için, sermaye stokunu fizik-
sel olarak ölçmek ve sermaye miktarlarından  bahsetmek olanağı doğmak-
tadır. Üretim tekniği ve büyüme oranı verildiği zaman, (14.10)'da, eko-
nomide adam başına düşen sermaye miktarı belirlenmiş olmaktadır. 
Oysa üretim sisteminde birden fazla  üretim aracı üretildiği ve kullanıl-
dığı zaman, fiziksel  bir sermaye miktarından bahsetmek olanağı yok-
tur: bu durumda sermaye stoku, üretim araçlarının miktarlarının, 
bunların belli bir ölçü birimi cinsinden ifade  edilen fiyatları  ile çarpıla-
rak toplanması ile elde edilen bir değer-değişkeni halinde ifade  edilebilir. 
Malların fiyatları  bölüşümden bağımsız olmadığı içiıı, üretim tekniği 
ve kesimlerin üretim yoğunlukları bilinse bile, kâr oranından bağımsız 
olarak sermaye stokunu ölçmek olanağı yoktur. 

Her ııe kadar buradaki modelde kâr oranından bağımsız olarak öl-
çülebilen bir sermaye miktarından bahsetmek olanağı varsa da, ekono-
mide üretilen net output sadece bu üretim aracını, traktörü içerme-
diği için, sermaye miktarı ile output arasında fiyatlardan  ve dolayısıyla, 
kâr oranından bağımsız bir ilişki kurulamaz. Bu husus (14.13) ve 
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(14.14)'deki eşitliklerde açıkça görülmektedir. Bu nedenle kâr oranındaki 
değişmenin, sermaye stokunun değeri üzerindeki etkisi önem kazan-
maktadır. 

Bu etki iki şekilde ortaya çıkabilir. Bir kere; üretim tekniği ve 
büyüme oranı veri iken, kâr oranındaki bir değişme traktörün buğday 
cinsinden fiyatını  değiştireceği için, adam başına düşen sermaye mik-
tarı sabit kaldığı halde, bunun buğday cinsinden değeri değişecektir. Bu, 
fiyat  etkisinden başka bir şey değildir. Burada değişen tek şey, üretim 
aracının, veya çok mallı bir sistemde, üretim araçlarının fiyatları  olup 
kesimlerin üretim yoğunlukları sabit olduğu için, üretim araçlarının 
miktarı veya miktarları değişmemektedir. Buna karşılık, daha önce 
Sraffa  modeli incelenirken görüldüğü gibi, kâr oranındaki bir değişme, 
ekonomide en etkin olan tekniğin değişmesine ve yeni bir tekniğe geçil-
mesine yol açabilir. Bu durumda değişen şey, belli bir üretim tekniğin-
deki veri üretim araçlarının fiyatları  değil, ekonominin kullandığı tek-
nik ve dolayısıyla, üretim araçlarının niteliği, bileşimi ve miktarlarıdır. 
Kâr oranının bu anlamda sermaye stokunun değerinde meydana ge-
tirdiği değişme daha önce reel Wicksell etkisi olarak adlandırılmıştı 
(bkz. Böl. 12.5.). Aynı teknik  içinde,  kâr oranındaki değişmelerin, ser-
maye stokunun değerinde meydana getirdiği değişme ise fiyat  etkisi 
olduğundan bu Wicksell  fiyat  etkisi  olarak adlandırılmaktadır. 

Bu etkiyi Şekil 14.2.'de c—g eğrisi üzerinde inceleyebiliriz. Büyüme 
oranı ğ'de veri iken, kâr oranı sıfır  olduğu zaman, y = OC ve ı / = O E 
olduğu için, bu durumda fe=OC/OE  olmaktadır. r= R olduğu zaman ise 
adam başına düşen sermaye stokunun değeri DG doğrusunun eğimine 
eşittir: &=OD/OG. Kâr oranı sıfır  ile maksimum arasında değerler aldığı 
zaman, D noktası aşağıya, E noktası da sola doğru kayacak; adam ba-
şına düşen sermaye stokunun değeri, GD doğrusunun eğiminden daha 
düşük; CE doğrusunun eğiminden ise daha yüksek değerler alacaktır.1 

Şekilde görüldüğü gibi kâr oranının belli  bir değeri için D, A ve E nok-
taları aynı doğrunun üzerinde bulunabilir ve bu durumda k,  c—g 
eğrisinin A noktasındaki eğimine eşit olur. Bunu sağlayan kâr oranı 
r=g'dir . Bunu saptamak için (14.4) ve (14.10)'dan ft'nın  değerini ya-
zarsak: 

1 Aynı şekilde u — r eğrisi üzerinde kâr oranı veri iken: g~G olduğu zaman, k,  M R doğ-
rusunun; g—O olduğu zaman ise TFN doğrusunun eğimine eşittir ve g sıfır  ile G arasında değiş-
tiğinde, r sabit kalmak kaydıyla, k  da bu iki uç değer arasında değişecektir. Bu durumda süz 
konusu olan şey kompozisyon etkisidir. 
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k — pt = a b (14.19) 
{fi  + mg) (/?  + mr) 

olacaktır. r = g olduğu zaman, c-g ve w-r eğrilerinin eğimleri birbirine 

eşit olduğu için, bu durumda, (14.2), (14.8) ve (14.19)'dan: 

eşitliği de sağlanmış olmaktadır. 

Şekil 14.2.'de kâr oranı arttıkça, sermaye stokunun değerinin 
artmasınm nedeni m < 0 olmasıdır. Aksine m > 0 olduğu zaman nin 
değeri r = 0 için maksimum, r = J î için minimum olacak ve kâr oranı 
arttıkça azalacaktır. Kesimlerin sermaye yoğunluğu aynı ise (m=0) 
fiyat  etkisi tamamen ortadan kalkacağından k  değişmeyecektir: bu 
durumda D, A ve E noktaları r ve g'nin bütün değerleri için aynı 
doğru, c—g doğrusu  üzerinde bulunacakları için, (14.20)'deki eşitlik 
r ve g ne değerler abrsa alsın gerçekleşecektir. 

Şekil 14.3., büyüme oranı veri iken, kâr oranındaki değişmelerin 
sermaye stokunun değeri üzerindeki etkilerini göstermektedir. g = ğ 
olduğu zaman adam başma düşen sermaye miktarı t ile gösterilmektedir 
(t=a//? + mğ). r = 0 iken A;=t6//3, r= R=1 /a iken de fe=fa/a 
olmaktadır. Kâr oranı arttığı zaman, m negatifse,  adam başına düşen 
sermayenin değeri artmakta; m pozitifse  azalmaktadır. Bunlardan il-

— dc  jdg  — — dw  jdr  = k (14.20) 

k 
t a / * 

t b/^ 

t a / « 

0 r 
R 

ŞEKİL 14.3. 
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kinde negatif  Wicksell  fiyat  etkisi,  ikincisinde de pozitif  Wicksell  fiyat 
etkisi  söz konusudur; kısaca: 

dk/dr  > 0 ; negatif  Wicksell fiyat  etkisi (m  < 0) 
dk/dr  = 0 ; nötr " " " (m  = O) (14.21) 
dk/dr  < 0 ; pozitif  " " " (m > 0) 

olmaktadır.1 

Ekonomide birden fazla  teknik mevcut olduğu zaman, teknik 
seçimi ücretin hangi düzeyde verildiğine bağlıdır. Bir teknikten diğer 
birine geçilmesi sonucunda, ekonomide kullanılan sermaye malının 
niteliği ve değeri değişecek, reel Wicksell etkisi ortaya çıkacaktır. Şe-
kil 14.4.'de alternatif  iki teknik arasındaki seçimde üç farkh  olasılık 
gösterilmektedir. A'da bütün ücret düzeylerinde birinci teknik ikinci 
teknikten daha yüksek bir kâr oranı verdiği için, ücret ne olursa ol-
sun, birinci teknik kullanılacaktır; bu durumda bir tekniğin diğerine 
mutlak  üstünlüğü söz konusu olmaktadır. B'de ücret Wg dan daha 
yüksek olduğu zaman birinci teknik; daha düşük olduğu zaman ise 
ikinci teknik daha yüksek bir kâr oranı vermektedir. D noktası geçiş 
noktasıdır. Bu noktada her iki teknik de eşit derecede kârlı olduğun-
dan w=w0 iken, birinci veya ikinci teknik, ya da bu iki teknik bir arada 
kullanılabilir. Son şekilde birinci teknik, ücretlerin çok düşük ve çok 
yüksek değerleri için; ikinci teknik ise w i ilewa arasındaki değerleri için 
daha kârlıdır. E noktası, kâr oranı düştüğü zaman birinci teknikten 
ikinci tekniğe geçiş; F noktası ise ikinci teknikten birinci tekniğe ye-
niden-geçiş  noktasıdır. Geçiş ve yeniden-geçiş noktalarında her iki 
teknik de kullanılabilir. 

İkiden fazla  teknik mevcut olduğu zaman bütün bu olasılıklar bir 
arada ortaya çıkabilir. Bir teknik, bütün ücret düzeylerinde, diğer 
bütün tekniklerden daha düşük kâr oranı verdiği için kullanılamayabi-
leceği gibi, bazı kâr oranlarında bazı tekniklerden daha etkin olduğu 
halde de kullanılmayabilir. Bu durum B'de görülmektedir: kesikli 
çizgi ile gösterilen teknik ücretlerin bazı değerleri için birinci, bazıları 
için de ikinci teknikten daha yüksek kâr oranı verdiği halde, hiç bir 
zaman kullanılmayacaktır. Yine, bir tekniğin w—r eğrisi diğer bir tek-

1 (14.21)* deki kısmî türevler, kâr oram değişirken, hem teknik katsayıların (üretim tek-
niğinin), hem de büyüme oranının (sermaye miktarının) sabit kaldığım belirtmektedir. Etkinin 
yönü ile eşitsizliklerin yönü arasındaki terslik, burada etkinin kâr oranındaki değişmeye göre 
tanımlanmasından doğmaktadır. Gerçekte etki, ücretlerdeki değişmenin fc'da  yarattığı değişme 
şeklinde tanımlanmalıdır. Nitekim, W ile r ters yönde değiştikleri için, kısmî türevler tc'ya göre 
alınırsa, 9fc/at»>0  iken pozitif;  < 0 iken de negatif  etki söz konusu olacaktır. 
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niğin w—r eğrisini iki farklı  ücret düzeyinde kesse bile, bu teknik geri 
gelmeyebilir; bu durum C'de görülmekte, kesikli çizgi ile gösterilen 
tekniğin varlığı, F noktasında birinci tekniğin geri gelmesine engel 
olmaktadır. 

Farklı üretim teknikleri arasındaki bu kıyaslama, teknolojik 
gelişmenin belirlenmesine de uygulanabilir. Teknolojik değişme, bilinen 
üretim tekniklerinin katsayılarının değişmesi şeklinde olabileceği gibi, 
yeni üretim tekniklerinin bulunması şeklinde de ortaya çıkabilir. Bun-
lardan ilkinde, tüketim malının üretilmesi için kullanılan üretim araçları 
değişmeyeceği halde ikinci durumda, teknik katsayılarla birlikte üre-
tim araçları da değişebilir. Modelde, bu anlamdaki bir teknolojik  değiş-
menin gelişme  olup olmadığı, genellikle, bölüşümden bağımsız olarak 
belirlenemez. Şekil 14.4.A'da eğer yeni teknik birinci teknik ise, bu 
teknik bütün ücret düzeylerinde diğer iki teknikten daha yüksek kâr 
oranı verdiği için, bölüşüm ne olursa olsun daha etkin olacak ve bu 
değişme, bir teknolojik gelişme olarak tanımlanabilecektir. Buna karşılık 
B'de yeni teknik birinci teknik ise, bu tekniğin bir teknolojik gelişme 
yaratıp yaratmadığı, ücrete bağlıdır. Eğer w >w0 ise, yeni teknik diğer 
iki (eski) teknikten daha yüksek bir kâr oranı vereceğinden daha ileri 
bir teknik olarak yorumlanabilir. Ancak eğer w<w0 ise, yeni teknik 
bilinen tekniklerden daha yüksek kâr oranı vermediği için kullanıl-
mayacak; kapitalistlerce, daha etkin bir teknik olarak nitelendirilmeye-
cektir. Dolayısıyla, teknik seçimi kıstası kâr oranı olduğu zaman, 
ücretten bağımsız olarak teknolojik gelişmeyi saptamak olanaksız-
dır.1 

Kâr oranındaki değişmelerin, teknik seçimi yoluyla, adam başına 
düşen sermaye stokunun değerinde yol açtığı değişmeler veya reel 
Wicksell etkisi konusunda bir genelleme yapılamaz. Ekonomi ister 
durgun durum (g= 0) ister durağan durum (g>0) dengesinde olsun, 
kâr oranındaki bir artış, sermaye yoğunluğu yüksek olan bir teknikten 
daha düşük olan bir tekniğe geçilmesine yol açabileceği gibi bunun 
tam tersinin de ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ekonominin durgun 
durum koşullarında bulunduğu varsayılarak bu olgu Şekil 14.5. ve 
14.6.'da gösterilmektedir.2 

1 Bu olgu Bölüm 23.9'da ayrıntılı olarak incelenecektir. 

2 Durgun durumda olan bir ekonomide bölüşümün değişmesi söz konusu olamayacağı veya 
böyle bir değişme, sistemdeki diğer değişkenlerin de değişmesine yol açabileceği için, şekillerdeki 
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ŞEKİL 14.5. 

id-r eğrilerinin, durgun durum koşullarında bulunan, fakat  kâr oram ve ücret düzeyleri farklı 
olan farklı  ekonomilere ait olduğunu varsaymak daha anlamlıdır. Bu durumda yapılan şey, 
denge analiziyle bağdaşan tek yöntemin, kıyaslamalı statik yöntemin kullanılarak, hangi kâr 
oranlarının hangi sermaye yoğunlukları ile bağdaşabileceğinin saptanmasıdır. Bu nedenle kâr 
oranı değiştikçe bir ekonomide bir teknikten başka birine geçilmemekte; durgun durumdaki bir 
ekonomiden diğer birine geçilmektedir. Aynı yorum kıyaslamalı statik yöntemin durağan du-
rum koşullarında uygulanması halinde de yapılmalıdır. 
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Şekil 14.5.'de birinci teknikte m— 0 olduğu için bu teknikte Wick-
sell fiyat  etkisi yoktur; buna karşılık ikinci teknikte m > 0, yani fiyat 
etkisi negatiftir.  Ekonomiler durgun durum dengesinde olduğundan, 
geçiş ve yeniden-geçiş noktalarında birinci tekniğin daha sermaye yoğun 
olduğu kolayca saptanabilir. Bunu iki şekilde gösterebiliriz. (14.17) 
gereğince g= 0 iken, kâr oranının y üzerindeki fiyat  etkisi ortadan kalk-
makta ve tekniklerdeki adam başma düşen outputun değeri bütün 
kâr oranlarında yl=W1  ve y2= W2  olmaktadır. A ve B noktalarında 
m ve r her iki teknik için de aynı ve y} >y2 olduğu için; y1—w^rk1 

>y2—w=rk2,  yani k t > k2  olmaktadır. Aynı sonuca Şekil 14.2.'den 
giderek de ulaşılabilir: g = 0 iken k,  1FBN doğrusunun eğimine eşittir. 
Burada ise hem A hem de B noktalarında y1 A ve y tB'nin eğimi sıra-
sıyla y2A ve y2B'den daha fazla  olduğundan, bu noktalarda ilk tekniğin 
sermaye yoğunluğu daha yüksektir. 

Kâr oranı sıfır  ile r, arasında iken birinci, r, ile r2 arasında iken 
ikinci, r2 ile ff,  arasında iken yine birinci teknik daha kârlı olmaktadır. 
Dolayısıyla, A noktasında, kâr oranındaki bir artış sermaye yoğunluğu 
daha düşük  olan bir tekniğe, B noktasında kâr oranındaki bir artış ise 
sermaye yoğunluğu daha yüksek  olan bir tekniğe geçilmesine yol açmak-
ta; kâr oranı artarken sermaye yoğunluğunun değeri önce fcj'den  k2  ye 
düşmekte, daha sonra ise fc,'den  A;,'e çıkmaktadır. A noktasındaki ge-
çişin doğurduğu etki pozitif;  B noktasındaki yeniden-geçişin doğurduğu 
etki ise negatif  reel Wicksell  etkisidir.  Kısaca bu etkileri: 

dk/dr  > 0 ; negatif  reel Wicksell etkisi 
dkjdr  = 0 ; nötr1 reel Wicksell etkisi (14.22) 
dk  /dr  < 0 ; pozitif  reel Wicksell etkisi 

şeklinde tanımlayabiliriz.2 

Şekil 14.6.'da ise daha önce ele alınan bir durumda, Şekil 12.4.'de 
kâr oranı değişirken sermaye yoğunluğunda meydana gelen değişmeler 
incelenmektedir. Şekil 12.4.'de her tekniğin w—r eğrisi, o tekniğin 
kullamldığı kâr oranlarında konkav olduğu için Şekil 14.6.'da bütün 
fe'lar  kâr oranı ile birlikte artmakta, yani fiyat  etkileri pozitif  olmaktadır. 
Hiç bir teknik geri gelmediği halde, r2 ve r3 noktalarında negatif  reel 

1 Nötr reel Wiek6ell etkisi, Şekil 14.15.'de, y , = y2 olduğu zaman ortaya çıkacakta. Bu 
durumda, geçiş noktalarında, y = u> + rk{  = y 2 = w + rk2, yani k, = k2 olacak; kâr oranındaki 
değişme sermaye yoğunluğunu etkilemeyecektir. 

2 (14.22)'de kısmî değil toplam türev bahis konusu olup kâr oranı değişirken, teknik kat-
sayıların da değiştiğini göstermektedir ( (14.21) ile kıyaslayınız). 
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Wickseli etkisi ortaya çıkmakta; kâr oranı ile birlikte sermaye yoğunluğu 
da hem her teknik içinde, hem de bir teknikten diğerine geçildiğinde 
artmaktadır. Buna karşılık n 'de reel Wicksell etkisi pozitiftir. 

Ekonomi durağan durum dengesinde (g>0) olduğu zaman, net 
output birden fazla  maldan oluştuğu için, teknikler arasındaki geçiş 
ve yeniden - geçiş noktalarında, hangi tekniğin daha sermaye yoğun 
olduğu konusunda yukarıda uygulanan yöntem geçerli olmakta çık-
maktadır. Zira bu durumda, kâr oranının, outputun değeri üzerinde 
fiyat  etkisi vardır ve bu nedenle, r = 0 iken daha yüksek değerde output 
veren bir teknik, geçiş ve yeniden - geçiş noktalarında diğer teknikten 
veya tekniklerden daha yüksek değerde output vermeyebilir. Bu 
olgu kâr oranındaki değişmelerin sermaye yoğunluğu üzerindeki etkisini 
karmaşık bir hale getirmektedir. Ancak, Şekil 14.7.'de ortaya çıkan 
durum, durgun durum koşullarında olduğu gibi burada da bu etki 
konusunda bir genelleme yapılması olanağı olmadığını göstermektedir. 

Büyüme oranı pozitif  olduğu zaman, eğer iki teknik arasında tek 
bir geçiş noktası varsa, yani Şekil 14.7.'de olduğu gibi tekniklerden 
birinin maksimum kâr oranı, diğerinin de maksimum ücreti daha 
yüksekse, geçiş noktasında kâr oranı arttığı zaman sermaye yoğunluğu 
daha az olan tekniğe geçilmekte, yani pozitif  reel Wicksell etkisi ortaya 
çıkmaktadır. Bunun şu şekilde gösterebiliriz. (14.13) ve (14.15)'den 
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k=w l(v'—r);  A noktasında r ve w her iki teknikte de aynı olduğundan, 
bu noktada kl  >k2  olması için v'2  > v\ olmakdır. Birinci teknikte m—O 
olduğu için, büyüme oranı ne olursa olsun, v'ı  = üı 'dir. Buna karşıkk 
ikinci teknikte, kâr oranı n iken, hasıla-sermaye katsayısırun alacağı 
en düşük değer, g=G iken ortaya çıkmakta ve büyüme oranmın bu değeri 
için v'2=R2  olmaktadır, (bkz. Şekil 14.2.). Dolayısıyla, kâr oranı n 
iken, büyüme oranının alacağı bütün değerler için, v'2>v\  olmakta; 
yani rı oranında, birinci tekniğin sermaye yoğunluğu ikinci tekniğin-
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kini aşmaktadır. Diğer yandan bu teknikte m < 0 olduğundan, bu tekni-
ğin sermaye yoğunluğu kâr oranı ile birlikte artmaktadır. A noktasında 
birinci teknikten ikinci tekniğe geçildiği zaman ortaya çıkan reel Wick-
sell etkisi pozitiftir.  Ancak, ikinci teknikte kâr oranı arttığı zaman serma-
ye yoğunluğu, Wicksell fiyat  etkisi nedeniyle sürekli olarak arttığı için, 
bu teknik içinde kâr oranı ile fc,  aynı yönde değişmektedir. Eğer r=R2 

iken k2>k{  ise, kâr oranının r( ile R2 arasındaki bir değerinde k{  = k2 

olacaktır. Bu durumun gerçekleşmesi büyüme oranının değerine bağlıdır. 
m < 0 iken, Şekil 14.2.'de görüldüğü gibi, r=R olduğunda /c'nın ala-
cağı maksimum değer g=G iken ortaya çıkmakta ve bu 14.7.'de R2 

noktasından ıv-r eğrisine çizilen teğetin (R2N)  eğimine eşit olmak-
tadır. Buna karşılık /c'nın minimum değeri, W2  ile R2 noktalarını bir-
leştiren doğrunun eğimine eşittir. fc,'in  değeri Rt JFı'in veya R2M'nin 
eğimine eşit olduğu için, eğer büyüme oranı, eğimi i?2M'den büyük bir 
doğru veriyorsa, r = i ? , iken fc2>fc,  olacaktır. Şekil 14.7.'de bu varsa-
yım yapılmakta ve r2 kâr oranında kl=k2  olmaktadır. Bu oranda 
hiç bir teknik geri gelmediği halde sermaye yoğunluğu,  fc,  geri gelmek-
te; r > r2 olduğu zaman ise sermaye yoğunluğu kâr oranıyla birlikte 
artmaktadır. Bu olgu, iki tekniğin ancak tek bir noktada eşit derecede 
kârlı hale gelmesi ve geçiş noktasındaki reel Wicksell etkisinin pozitif 
olması halinde bile, kâr  oranı ile sermaye yoğunluğunun  aynı yönde 
hareket  edebileceğini,  aynı sermaye yoğunluğunun birden fazla  kâr 
oranında ortaya çıkabileceğini göstermektedir. 

Modelde sadece sermaye yoğunluğu ile kâr oranı arasında değil, 
adam başına düşen outputun değeri ve hasıla-sermaye katsayısı ile 
kâr oranı arasında da oldukça karmaşık ve çok yönlü ilişkiler ortaya 
çıkmakta, bunlarla kâr oranının değişme yönü konusunda bir genel-
leme yapma olanağı bulunmamaktadır. Nitekim Şekil 14.6.'da kâr oranı 
arttığı zaman, adam başına düşen outputun değerinin önce azaldığı, 
daha sonra ise sürekli olarak arttığı görülmektedir. Aynı şekilde, tek-
niğin geri gelmesi olgusu, kâr oranının çok yüksek ve çok düşük değer-
lerinde aynı output-işgücü katsayısının ortaya çıkmasına yol açmak-
tadır. Şekil 14.8., 14.6.'dan türetilmiş olup kâr oranı ile hasıla-sermaye 
katsayısı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. v'=(w-\-rk)  jk  olduğu 
için geçiş noktalarında daha yüksek sermaye yoğunluğuna sahip tekni-
ğin v'  katsayısı daha düşüktür. Dolayısıyla, kâr oranı arttığı zaman şekil-
de v'  önce artmakta, daha sonra ise sürekli olarak azalmaktadır. Yine, 
tekniğin geri gelmesi halinde, aynı v'  çok düşük ve çok yüksek kâr oran-
larında ortaya çıkmakta; kısaca, r ile v'  arasındaki ilişki konusunda 
da bir genelleme yapma olanağı bulunmamaktadır. 
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Ekonomide sadece iki tekniğin var olduğu varsayıldığında Şekil 
14.7.'de WxAR2  eğrisi, bu ekonominin teknolojisinin w—r eğrisidir: 
kısaca, ekonomide w ve r'deki değişmeler bu eğri üzerinde olacaktır. 
Teknik sayısı arttığı zaman, her tekniğin en kârlı olduğu kâr oranları 
arahğı daralacak, teknik sayısı sonsuza gittiği  zaman ise, ekonominin 
w—r eğrisi üzerindeki her nokta  farklı  bir tekniğe  ait olacaktır.  Bu 
durumda w—r eğrisi üzerindeki bir hareket, belli bir teknikten diğer 
birine geçilmesi sonucunu doğuracaktır. Yukarıdaki tartışmalar, böyle 
bir w-r eğrisi üzerinde, kâr oranı ile k,  y ve v'  arasında tek yönlü, 
monoton ilişkilerin olamayacağını ortaya koymaktadır. Kâr oranı 
belli bir yönde değişirken, bütün bu değişkenlerin aynı veya ters 
yönde değişme olasılığının ortaya çıkmasının, özellikle tekniğin geri gel-
mesi olgusuyla negatif  reel Wicksell etkisinin temel nedeni, Wicksell 
fiyat  etkileridir. Eğer fiyat  etkisi yoksa ne tekniğin geri gelmesi, ne de 
negatif  reel Wicksell etkisinin ortaya çıkması olanağı vardır. Böyle bir 
durumda, bütün tekniklerin w—r eğrileri doğrusal hale geleceği için, 
iki teknik arasında sadece tek bir geçiş.noktası bulunacak ve bu noktada 
da pozitif  reel Wicksell etkisi ortaya çıkacaktır. Ekonominin w—r 
eğrisi üzerindeki hareket, sürekli olarak, kâr oranı artarken sermaye 
yoğunluğu daha az olan tekniklere geçilmesi sonucunu doğuracak; kâr 
oranı ile k  ve y arasında ters yönde; v'  arasında ise aynı yönde, monoton 
bir ilişki ortaya çıkacaktır. Böyle bir durum, ancak, ekonominin bütün 
kesimlerinin aynı sermaye yoğunluğuna sahip olması halinde ortaya 
çıkabileceğinden, bu tip tek yönlü ilişkilerin genelliğinden bahsedile-
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meyeceği gibi bunun, üretim teknolojisi oldukça karmaşık olan kapita-
lizm için geçerli olması da düşünülemez. 

Modelde, ücret-kâr oranı ve tüketim-büyüme oranı ilişkileri ara-
sındaki düalite,  teknik seçiminin sadece kâr oranı ve buna bağlı olarak 
değişen k,  y ve v'  ile değil, aynı zamanda tüketim ve büyüme ile ilgili 
sonuçlar doğurmasına yol açmaktadır. Burada, kârklık kıstasına göre ya-
pılan teknik seçiminin tüketim ile ilgili olarak ortaya çıkardığı sonuçlar 
kısaca incelenecektir. 

Teknik seçimi kâr oranı kıstasına göre yapıldığı zaman, seçilen 
tekniğin toplumsal anlamda en etkin teknik olmaması olasıbğı vardır. 
Toplumsal olarak etkin bir teknik, belli  bir büyüme oranını, tüketim-
den yapılacak asgari fedakârlıkla  gerçekleştirecek tekniktir.1 Buna 
karşılık kapitalizmin oyun kuralları uyarınca bir tekniğin etkinliği, tek-
nik seçimini yapan kişilerin amaçladıkları değişkene, kâr oranına göre 
tanımlanmaktadır. Bu durumda, veri bir ücret düzeyinde kâr oranını 
maksimize eden teknik, ekonominin veri büyüme oranında yapabileceği 
en yüksek tüketimin gerçekleşmesine olanak vermeyebilir. Şekil 14.9.'da, 
büyüme oranı ile kâr oranının birbirlerinden bağımsız olduğu varsa-
yılarak, bu olgu gösterilmektedir. Ekonominin durağan durum büyüme 
oranının dışsal olarak belirlenen reel ücretlerin de ıcı olduğunu dü-
şünelim. Mevcut iki teknik arasında, w=w t iken, ikinci teknik daha 

1 Modelde teknolojik gelişme ve ekonominin yapısının değişmesi sorunları yer almadığı 
için toplumsal etkinlik, sadece, büyüme oranı ile tüketim ilişkisine bağlı olarak tanımlanmaktadır. 
Endüstrileşme sürecinde olan ekonomiler için bu tanım geçerli olmayabilir. 
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yüksek kâr oranı verdiği için kapitalistler bu tekniği seçeceklerdir. 
Oysa, şeklin sol tarafına  baktığımız zaman, büyüme oranı g=gt  iken 
ikinci tekniğin OB, birinci tekniğin ise OA kadar tüketim verdiği 
görülmektedir. Diğer bir deyimle, birinci teknik kullanıldığı zaman 
aynı büyüme oranı, ekonomide adam başına daha yüksek tüketim 
yapılarak sağlanacaktır. Ancak, kâr oranı kıstasına göre seçilen teknik 
ikinci teknik olduğu için, ekonomi gereksiz yere, adanı başına AB kadar 
tüketimden vazgeçmektedir. 

14.9.'da görüldüğü gibi, w=w iken, eğer ekonominin durağan du-
rum büyüme oranı g} ile g, arasında ise; veri ücret düzeyinde kâr oranını 
maksimize eden teknik ile, veri büyüme oranında tüketimi maksimize 
eden teknik aynı teknik (II) olacak; toplumsal ve özel çıkarlar arasındaki 
çelişki ortadan kalkacaktır. Buna karşılık, seçimi söz konusu olabilecek 
teknik sayısı ne kadar fazla  ise, bu çelişkinin ortaya çıkma olasılığı o 
kadar yüksektir. Örneğin eğer teknik sayısı sonsuzsa, w—r (ve c—g) 
eğrisi üzerindeki her nokta ayrı bir tekniğe ait olacağı için, bu durumda 
çelişkinin ortadan kalkacağı tek durum g=r olduğu durumdur: r—g 
olduğu zaman w—r ve c—g eğrileri üzerinde aynı noktalar seçilmiş 
olacak ve ücret ve büyüme oranı veri iken, kâr oranını maksimize 
eden teknik aynı zamanda, veri büyüme oranında, adam başına dü-
şen tüketimi de maksimize edecektir. 

Dolayısıyla, bu çelişkinin ortaya çıkma olasılığı teknik sayısına 
ve kâr ve büyüme oranlarına bağlıdır. Teknik sayısının sonsuz hatta 
oldukça yüksek olduğunu söylemek olanağı yoktur. Bu durumda çe-
lişki, büyüme oranı ile kar oranının birbirine ne kadar yakın olduğuna 
bağlıdır. Kapitalizmde bu iki oranı eşitleyecek bir mekanizma olduğu ve 
tarihsel olarak kapitalizmin, bu iki oranın eşitlendiği bir durağan durum 
dengesinde, bir altın çağda  büyüdüğü söylenemez.1 

Soruna sınıfsal  açıdan bakıldığı zaman bu çelişkinin ortadan kal-
kacağı düşünülebilir. İşçi sınıfı  için eğer amaç tüketimlerini maksimize 
etmek ise, bu, büyüme oranına veya teknik seçimine değil, sadece üc-
retlere bağlıdır. Ücretler wl düzeyinde belirlendiği zaman, hangi teknik 
seçilirse seçilsin bu sınıfın  tüketebileceği maksimum miktar belirlenmiş 
olmaktadır.2 Bu durumda birinci teknik yerine ikincinin seçilmiş olması, 

1 Bugünkü Batı kapitalizminde kâr oranımn % 10'uıı altında; büyüme oranının da, 
genel olarak, % 4'ün üzerinde olmadığını söyleyebiliriz. 

2 Burada istihdam sorunu bir kenara atılmakta, sadece çalışan işçi başına tüketim göz 
önüne alınmaktadır. İstihdam sorunu işin içine girdiği zaman teknik seçimi, ücretler veri bile 
olsa, işçi sınıfını  ilgilendirecektir. 
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sadece kapitalistlerin tüketimini etkileyecektir: bıı tekniği seçmekle 
kapitalistler, daha yüksek bir kâr oranı elde etmek amacıyla, tü-
ketimlerinden AB kadar fedakârhk  yapmış olmaktadırlar. Ancak bu 
olgu, ortaya başka bir çelişki çıkarmaktadır: ücretlerin M^'den daha 
yüksek, örneğin OA kadar olması, ekonominin g, oranında büyümesine 
engel olmadığı gibi, ekonominin tümünde adam başına tüketimi AB 
kadar da artırmaktadır. Bu durumda ekonominin g, oranın büyümesi 
için birinci teknik seçilmeli ve ücret dışındaki gelirler de yatırılmalıdır. 
Ancak, ücretlerin OA'ya çıkması kapitalistlerin kâr amacıyla çeliş-
mektedir. Bu anlamda kâr, yine, tüketimin maksimize edilmesine engel 
olmaktadır. 

Burada akla gelecek ilk husus, planlı bir sosyalist ekonomide bu 
çelişkinin ortadan kalkabileceğidir. Böyle bir ekonomide büyüme oranı 
saptandıktan sonra en yüksek tüketimi sağlayacak tekniğin seçimi 
dolaysız veya dolaylı bir yoldan sağlanabilir. îlkinde merkezî plan oto-
riteleri, üretim birimlerinin seçecekleri teknikleri doğrudan doğruya 
saptayacaktır. Ancak, teknik seçimi üretim birimlerine bırakılsa bile, 
tüketimi maksimize edecek tekniklerin seçilmesi sağlanabilir. Bunun 
için planlama otoritelerin yapmaları gereken şey; reel ücret ile, üretim 
birimlerinin ellerindeki üretim araçları karşılığında merkezî plana 
ödeyecekleri artık oranını, r'yi saptamaktır. Eğer ücretler OA, büyüme 
oranı gj olarak saptanmış ise, bu büyüme oranının sağlanması için 
(ücretlerden tasarruf  yapılmadığını varsayarak), birinci tekniğin seçil-
mesi kaçınılmazdır. Eğer plan otoriteleri üretim birimlerinden g1 

oranında bir katkı isterlerse, teknik seçimi bu birimlere bırakılmış olsa 
bile, birinci teknik seçilecek; aksi halde, üretim birimleri gj oranında 
bir ödeme yapamayacaklardır. Kısaca, böyle bir ekonomide, bura-
daki  model  çerçevesinde,  teknik seçimi Şekil 14.9.'un sol tarafında 
yapılmalı ve dolayısıyla kıstas, belli bir büyüme oranını maksimum 
tüketimle sağlamak olmalıdır. Büyüme oranının ne olacağı ise, toplu-
mun bugünkü ve gelecekteki refahı  ile ilgili siyasal bir karar konusudur. 

14.4. BÖLÜŞÜM,  TASARRUF  VE  BÜYÜME 

Buraya kadar modelde, dışsal olarak belirlenen iki değişkenin, 
büyüme oranı ile reel ücretler olduğu, bunların birbirinden bağımsız 
olarak belirlendiği varsayılmıştır. Bu bölümde bu varsayım ortadan 
kaldırılarak bölüşüm ile büyüme arasındaki ilişkiler incelenecektir. Daha 
önce olduğu gibi, reel ücretlerin dışsal olarak verildiği varsayımı burada 
da yapılacak, bunun nasıl belirlendiği sorunu ele alınmayacaktır. 
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Büyüme oram, ekonomide yaratılan artığın sınıflar  arasında hangi 
obanda bölüşüldüğüne, sınıfsal  gelirlerden yapılan tasarruflara,  bu 
tasarrufların  hangi oranda yatırıldığına bağlıdır. Ekonomi durağan 
durum dengesinde olduğu için, yatırım-tasarruf  eşitsizliği sorunu or-
taya çıkmamakta; tasarrufların  otomatik olarak yatırıldığı varsayıldığın 
da, büyüme oranı, gelir dağılımı ile sınıfsal  tasarruf  oranlarına bağlı 
olmaktadır. Tasarruf  olgusunun modele sokulması halinde, modeldeki 
değişkenlerin belirlenme süreci şu şekilde ortaya çıkmaktadır: reel 
ücretler veri iken kâr oranı (r) ile değişim oranı (p) belirlenecek ve 
bunlar, sınıfsal  tasarruf  fonksiyonları  ile birlikte, büyüme oranını 
(g),  adam başına tüketim (c) ile adam başına düşen outputun (y) ve 
sermaye stokunun (k) değerini belirleyecektir. Bunu göstermek için 
ortalama ve marjinal tasarruf  eğilimlerinin aynı olduğunu; işçilerin 
ücret gelirlerinden s w oranında; kapitalistlerin de kârlarından sb ora-
nında tasarruf  yaptıklarını ve: 

0 ^ s w < s c ^ 1 (14.23) 
olduğunu varsayalım. (14.23), işçilerin tasarruf  oranlarının kapitalist-
lerinkinden daha düşük olduğunu göstermekte ve s w = 0 , sc= 1 durum-
larını, yani klasik tasarruf  fonksiyonunu  da içermektedir. Ekonomide 
yapılan tasarruflar,  ücretlerden ve kârlardan yapılan tasarrufların 
toplamına eşit olacağından: 

S — sw w + sc rk  (14.24) 
dir. w ve rk  sırasıyla, adam başına ücret ve kâr olduğu için, S  adam 
başma yapılan tasarrufları  göstermektedir. Tasarruflar  doğrudan doğ-
ruya yatırıldığı için, (14.24)'ün ekonominin sermaye stokunun değe-
rine oranı, durağan durum büyüme oranını vermektedir: 

g = S/k  = sw (w/k)  + v - (14.25; 
sw ve sc veri (davranışsal) parametreler olduğu için, bu eşitlik 

(14.1) ve (14.7)'deki fiyat  ve miktar denklemlerinin değişkenleri 
dışında yeni bir değişken getirmemekte, sadece modelin değişkenleri 
arasındaki bir ilişkiyi tanımlamaktadır. Böylece, sistemdeki altı  bi-
linmeyen değişkene, w, p, r, g, k (=pt)  ve y'ye karşılık, fiyat  ve miktar 
denklemleriyle (14.25)'de beş tane eşitlik vardır ve reel ücretler dışsal 
olarak verildiğinde diğer bütün değişkenler belirlenecektir.1 Bölüşüm-

1 Burada, klasik yaklaşım çerçevesinde, dışsal olarak belirlenen değişken reel ücret olup 
bu, kâr oranıyla büyüme oramnı belirlemektedir. Oysa aym ilişki, neo-Keynesçi yaklaşımda 
farklı  bir şekilde yorumlanmaktadır; dışsal değişken, kapitalistlerin yatırım  davranışlarının 
belirlediği bü>iime oranıdır ve kâr oram ile reel ücretler buna bağlı olarak belirlenmektedir. 
Bu durum ileride incelenecektir. 
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deki bir değişmenin büyüme oram üzerindeki etkisini saptamak için, 
y = w -f-  rk  eşitliğinden yararlanarak (14.25)'i: 

g = sw v'  + t (sc — sM,) (14.26) 

şeklinde yazalım. Kâr oranındaki bir artışın büyüme oranı üzerinde iki 
farklı  etkisi vardır ve bu etkilerin toplamı, büyüme oranın kâr oranı ile 
birlikte artıp artmayacağını belirler. Bu etkilerden ilki tasarruf  etkisidir. 
Kâr oranı arttığı zaman, kârlardan yapılan tasarruflar  ücretlerden 
yapılan tasarruflardan  göreli olarak daha yüksek olduğundan, sistem-
deki diğer bütün değişkenler, y, ve v'  sabit kaldığı takdirde, toplam 
tasarruflar  artacak ve büyüme oranı yükselecektir: nitekim (14.26)'da 
r arttığı zaman v'  değişmiyorsa büyüme oranının da kesinlikle artacağı 
görülmektedir. Gelir dağdımmdaki değişmenin büyüme oranı üzerindeki 
bu etkisi, kompozisyon etkisi sonucunda ortaya çıkmaktadır: fiyatlar 
sabitken, toplam gelirin daha büyük bir kısmı yatırıldığı zaman, millî 
gelirin bileşimi farklı  olmakta, traktör üreten kesimin üretim yoğunluğu 
ve büyüme oranı artmaktadır. Ancak, büyüme oranı kâr oranına bağlı 
olduğundan ve dolayısıyla g ve r birlikte değiştiğinden, kâr oranı de-
ğişirken fiyatlar  da değişecek, fiyat  etkisi ortaya çıkacaktır. Bu, (14.26)'-
da kâr oranı ile birlikte r/ 'nün de değişmesi demektir. Bu koşullar altın-
da kâr oranındaki değişme, adam başına düşen outputun daha yüksek 
bir kısımmın yatırılmasına yol açtığı halde, büyüme oranı yükselmeye-
bilir. Eğer r artarken v'  azabr ve bu azalma göreli olarak kâr oranındaki 
artışın etkisinden daha yüksek bir etki yaratırsa; r artarkeng düşecektir. 
Hasıla-sermaye katsayısının ne yönde değişeceği kesimlerin göreli 
sermaye yoğunluklarına bağlıdır. (14.16)'da görüldüğü gibi m > 0 
iken v'  kâr oranıyla birlikte artmakta; m= 0 iken ise değişmemektedir. 
Böylece eğer m > 0 ise, kâr oranı ile büyüme oranı aynı yönde değişe-
cektir. Buna karşılık m < 0 ise, r'deki bir artış f  "nün azalmasına yol 
açtığı için, büyüme oranının ne yönde değişeceği, ters yöndeki bu iki 
etkinin toplamına bağh olmaktadır. Eğer kâr oranının kompozisyon 
(tasarruf)  etkisi, fiyat  etkisinden ağır basıyorsa, g artacak; aksi halde 
ise azalacaktır. Bunu saptamak için (14.25)'de w yerine (14.2)'yi; k 
yerine de (14.19)'u koyar ve düzenlersek: 

= ,w (1  ar) (i  + sc ry.b 
ab — sw m (1—ar) 

olacaktır. Buradan: 

m I İ ^ ^ L ' j iken dgldr  | 0 (14.28) 
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olduğu saptanabilir. sw < sc 1 olduğu için sağ taraf  negatiftir.  Do-
layısıyla m sıfır  veya pozitif  olduğu zaman, büyüme ve kâr oranları 
ayııı yönde değişmektedir: dg  jdr  > 0. Buna karşılık, m negatif  iken 
bile, eğer m'nin mutlak değeri sağ taraftaki  ifadeden  küçük ise, yine g 
ile r aynı yönde değişecektir. 

Kâr oranındaki bir artış, (14.23) gereğince, adam başına düşen 
gelirden yapılan tasarruf  ve yatırım oranını arttırdığı halde, büyüme 
oranının düşmesi olgusunu şu şekilde açıklayabiliriz. (14.5)'de görül-
düğü gibi m < 0 iken kâr oranındaki bir artış traktörün buğday cin-
sinden fiyatını  da artırmaktadır. Bu, gelirin tasarruf  ve edilen yatırılan 
her birimi karşılığında satın alınabilecek traktör sayısının azalması de-
mektir. Eğer tasarruf  oranındaki artış, yani sc ile sw arasındaki fark, 
bu azalmayı karşılayacak kadar yüksek ise, büyüme oranı artacak, aksi 
halde ise azalacaktır. 

Tasarruf  fonksiyonlarının  aldığı biçime göre kâr oranı ile büyüme 
oranı arasındaki ilişki de değişmektedir. Bu ilişkiyi üç farklı  durum için 
şu şekilde saptayabiliriz: 

1. Keynesçi tasarruf  fonksiyonu,  s w = sc = s: Burada, (14.3)'ün 
aksine, sınıfsal  tasarruf  oranlarının aynı olduğu varsayılmaktadır. Bu 
durumda kâr oranındaki bir değişme, gelirin tasarruf  edilen oranını 
değiştirmeyecektir. Eğer kâr oranı artarken p de artıyorsa (m <0), 
büyüme oranı azalacaktır. 

2. sw — 0, sc < 1 : Bu durumda g = sc r olacaktır. Kâr ora-
nındaki bir artış büyüme oranını aynı oranda artıracaktır. Kâr oranın-
daki değişmenin tasarruf  oranında yol açtığı artışın etkisi (kompozisyon 
etkisi) m'nin değeri ne olursa olsun, fiyat  etkisinden daha yüksek-
tir. 

3. Klasik tasarruf  fonksiyonu,  sw— 0, s c = l : Bu durumda ise g—r 
olacak, bu iki değişken aynı yönde ve oranda değişecektir. 

Son iki durumda büyüme oranının alacağı değerin, üretimin teknik 
koşullarmdan bağımsız olduğu düşünülebilir. Bu yorum ancak kâr oranı 
dışsal değişken ise geçerlidir: zira, bu durumda, r verildiği zaman g, 
üretimin teknik koşullarından bağımsız olarak belirlenecek, üretim 
katsayıları ise to'nun ne olduğunu belirleyecektir. Ancak dışsal değişken 
ücret olduğu zaman, kâr oranı, ücret ve teknik koşullar tarafından  belir-
lenmektedir. Dolayısıyla reel ücretin belli bir değeri için, kâr oranı ve 
büyüme oranı, farklı  tekniklerde farklı  değerler alacaktır. 
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14.5. İSTİHDAM  VE  KARARLILIK 

Yukarıda, ekonominin bölüşüm ve tasarruf  oranları tarafından 
belirlenen oranda büyüyeceği, işgücünün büyüme oranının ve işgücü 
piyasasmda ortaya çıkabilecek dengesizliklerin, ekonominin sermaye 
stoku ile outputunun bu oranda büyümesini engellemeyeceği varsayıl-
mıştır. Bu varsayım Harrod'un, doğal ve gerekli büyüme oranlarının 
birbirine eşit olmamasından doğan, uzun dönem istihdam sorununun bir 
kenara atılması demektir. Harrod'da bu sorunu doğuran şey, gerekli ve 
doğal büyüme oranlarının birbirlerinden bağımsız ve dışstl olarak belir-
lenmesi; özellikle, tasarruf  oranı ile sermaye-hasıla katsayısının sabitliği 
nedeniyle, gerekli büyüme oranının doğal büyüme oranına intibak 
edememesidir. Buradaki iki kesimli modelde, bölüşümdeki değişmelerin 
hem sermaye-hasıla katsayısını, hem de tasarruf  oranının değiştirerek 
ekonominin büyüme oranını etkilediği görülmektedir. Bu durumda, 
gerekli büyüme oranının doğal büyüme oranına intibak etmesi söz 
konusu olabilir. Nitekim neoklasik ve neo-Keynesçi büyüme model-
lerinin hareket noktası da bu intibaklardır. Bu modeller ileride ele 
almacağı için burada, tasarruf  oranı ile sermaye-hasıla katsayılarmdaki 
değişmelerin gerekli büyüme oranını doğal büyüme oranına intibak 
ettirip ettiremeyeceği sorunu incelenmeyecektir. Ancak şunu belirtmek 
gerekir ki, kâr oranı değiştiği zaman gerek büyüme oranının, gerek ser-
maye-hasıla katsayısının monoton ve tek yönlü bir şekilde değişme-
mesi, bu intibakın sağlanabilmesi olasılığını azaltmaktadır. 

İki-kesimli modelin, Harrod'un tam istihdam dengesine ulaşıp 
ulaşamayacağı sorunu, burada farklı  bir açıdan ele alınacaktır: tasar-
ruf  oranının ve /veya sermaye-hasıla katsayısının doğal büyüme oranına 
intibak ettiği varsayılarak, ekonominin, belli bir denge durumundan, 
doğal büyüme oranmın belirlediği denge durumuna geçip geçemeyece-
ği, bunun için sermaye stokunu gerekli şekilde ayarlayıp ayarlayamaya-
cağı incelenecektir. Bu sorun, modelin kararlılık sorunundan başka bir 
şey değildir. Zira, eğer ekonomi, herhangi bir denge durumundan diğer 
birine gidemiyorsa, denge durumu dışındayken dengeye ulaşabilmesi 
de söz konusu olamaz. Bu sorunu çeşitli şekillerde incelemek olanağı 
varsa da amaç, ekonominin dışsal olarak verilmiş bir büyüme oranına 
ulaşıp ulaşmayacağının saptanması olduğundan, burada, dışsal oranın 
Harrod'un büyüme oranı olduğu varsayılacaktır. 

Bunu saptamak için ekonominin t = 0 döneminde doğal büyüme 
oranına eşit bir oranda büyüdüğünü; ancak dışsal etkenlerle t = 1 dö-
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neminde doğal büyüme oranının azaldığını  varsayalım. Ortaya çıkan 
sorun, ekonominin, 1=1,2,... dönemlerinde sürekli  olarak  tam istih-
damı  ve sermaye stokunun  tam kullanımını  sağlayarak,  nihaî olarak, 
yeni büyüme oranına ulaşıp ulaşamayacağı  sorunudur. Eğer sermaye 
6tokunun büyüme oranı giderek işgücünün büyüme oranına yaklaşı-
yorsa, modelin dengesi kararlı bir denge, aksi halde ise kararsız bir 
dengedir. Ekonominin büyüme oranının sürekli olarak doğal büyüme 
oranına yaklaşabilmesi için, gerekli büyüme oranının değişmesi ge-
rekir. Burada bu değişmenin sağlanabileceği varsayılarak kararklığın, 
kesimlerin sermaye yoğunluklarına bağlı olduğu gösterilecektir. 

Ekonominin sermaye stokunun t dönemindeki büyüme oranını 
g, işgücünün de yine aynı dönemdeki büyüme oranını gn ile göstere-
lim ve g=gn  olduğunu varsayalım. t = l döneminde işgücünün büyüme 
oranı azalarak  g'n  olduğu ve t = 2,3,4... dönemlerinde bu düzeyde kaldığı 
takdirde, nihaî olarak, sermaye stokunun bu oranda büyümesi için, 
büyüme oranının giderek azalması ve üretim aracı üreten kesimin 
üretim yoğunluğunun, buğday üreten kesimin üretim yoğunluğuna 
oranla daralması gerekecektir. Eğer traktör üreten kesim daha sermaye 
yoğun (m<0) ise, büyüme oranının bu düzeye düşmesi ve traktör ke-
siminin üretim yoğunluğunun azalması için ekonomide doğal büyüme 
oranı (g'n) dengesinde adam başına kullanılan traktör miktarının 
azalması gerekir. 

Doğal büyüme oranı t = l döneminde azaldığı için bu dönemde, 
t = 0 döneminden devralınan bütün traktörlerin kullar ılması ve işgücü-
nün tam istihdamı için, adam başına kullanılan traktör miktarının art-
ması gerekecektir. Traktör üreten kesim daha sermaye yoğun olduğun-
dan, bunun sağlanması ancak traktör kesiminin üretim yoğunluğunun 
göreli olarak daha fazla  artırılması halinde mümkündür. Ancak, 
bu kesimin üretim yoğunluğunun artması, 1=1 döneminde sermaye 
stokunun büyüme oranını artıracak, yani ekonomiyi doğal büyüme 
oranından uzaklaştıracaktır. Bu durumda t = 2 dönemine devredilen 
traktörlerin t = 2 döneminde tamamen kullanılması ve işgücünün de 
tamamen istihdam edilebilimesi için, t = 2 döneminde traktör kesiminin 
üretim yoğunluğunun daha da artırılması gerekecek, bu ise sermaye 
stokunun büyüme oranını doğal büyüme oranından, ekonominin ser-
maye yoğunluğunu da denge sermaye yoğunluğundan giderek uzaklaş-
tıracaktır. 

Şimdi aynı süreci m > 0, yani buğday üreten kesimin daha sermaye 
yoğun olduğu varsayımını yaparak inceleyelim. Bu durumda, büyüme 
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oranının nihaî olarak g'n  düzeyine inmesi, ekonominin sermaye yoğun-
luğunun artmasını gerektirir. t = l döneminde, t—0 döneminden 
devrahnan traktörlerin tamamen kullanılması ve tam istihdamm 
sağlanması için, yine, sermaye yoğunluğu yüksek olan kesimin üretim 
yoğunluğunun göreli olarak artması gerekir. Ancak, bu defa,  sermaye 
yoğunluğu yüksek olan kesim buğday üreten kesim olduğu için, bu ke-
simin üretim yoğunluğunun artması büyüme oranmı düşerecek ve eko-
nominin sermaye yoğunluğunu artıracaktır. Eğer, buna rağmen, 
t = 1 döneminde sermaye stokunun büyüme oranı doğal büyüme oranın-
dan yüksekse, t— 2 döneminde sermaye stokunun büyüme oranının 
düşmesi, t= 1 döneminden devralman traktörlerin tamamen kullanıl-
ması ve tam istihdamın sağlanması için yapılması gereken şey aynıdır: 
buğday kesiminin üretim yoğunluğunu artırmak. Böylece sermaye sto-
kunun büyüme oranı giderek doğal büyüme oranına yaklaşacak ve 
ekonominin sermaye yoğunluğu artacaktır. 

Aynı durum t = l döneminde doğal büyüme oranının yükselmesi 
halinde de söz konusudur. Bu durumda büyüme oranının giderek art-
ması için traktör kesiminin üretim yoğunluğunun artması gerekecektir. 
Buğday kesimi daha sermaye yoğun olduğunda, döneminde, t = 0 
döneminden devrahnan traktörlerin tamamen kullanılması ve tam is-
tihdamın sağlanabilmesi için, doğal büyüme oram daha yüksek ol-
duğundan, sermaye yoğunluğu az olan kesime yatırım yapılmalıdır. 
Bu da traktör üreten kesim olduğundan, m > 0 koşulu gerçekleşirse, 
ekonomi giderek doğal büyüme yoluna ulaşacaktır. Dolayısıyla, iki  ke-
simli modelde  dengenin  kararlı  olması için, tüketim  malı üreten kesimin 
daha  sermaye yoğun olması gerekmektedir. Bu koşul sağlanamadığı 
takdirde, gerekli büyüme oranı istenildiği yönde değişse bile, ekonomi-
nin, Harrod'un uzun dönem tam istihdam dengesine ulaşması olanağı 
yoktur. 

n. 
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15. ÜRETİM VE BÖLÜŞÜM 

15.1. GİRİŞ 

Neoklasik yaklaşım büyüme teorisinin sorunlarma Harrod sonrası 
dönemde yönelmiştir. Harrod, Keynesçi teorinin kısa dönem gelir ve 
istihdam dengesi ile ilgili olarak ulaştığı sonuçların uzun dönemde, farklı 
bir biçim alarak geçerliğini koruduğunu ortaya koymuş; kapitalist 
bir ekonominin dengeli bir şekilde tam istihdam düzeyinde büyümesini 
sağlayacak bir mekanizmanın piyasa sistemi içinde mevcut olmadığını 
öne sürmüştür. Model, piyasa sinyallerinin ekonomiyi dengeye değil ak-
sine sürekli bir dengesizliğe yönelteceğini; piyasa sisteminin, mal ve 
işgücü piyasalarmda sürekli olarak dengeyi sağlayacak bir mekanizma 
oluşturamadığını göstermekte ve bu açıdan, Keynes'in belirttiği gibi sa-
dece kısa dönemde değil, uzun dönemde de piyasa mekanizmasının 
etkin bir şekilde işlemediği sonucuna ulaşmaktadır. Bu sonucun, neokla-
sik yaklaşımm tam rekabet koşulları altında piyasa sisteminin etkinliği 
konusundaki temel önermesine ters düştüğü açıkça ortadadır. Nitekim 
temel neoklasik büyüme modeli büyük ölçüde Harrod'un bu önerme-
lerine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmış; Walras'ın, statik genel denge 
analizi çerçevesinde etkinliğini gösterdiği piyasa sisteminin, uzun dönem 
büyüme dengesini de sağlayacağmı kanıtlamaya yönelmiştir. Daha 
sonra geliştirilen çeşitli neoklasik büyüme modelleri, aynı genel çerçeve 
içinde, farklı  koşullar ve varsayımlar altında, uzun dönem durağan 
durum dengesinin nasıl sağlandığını gösterme ve denge durumunun 
özelliklerini inceleme çabalarının ürünüdür. 

Walrasçı genel denge analizinin bireysel davranışlar, piyasa yapısı 
ve teknolojik olanaklarla ilgili temel unsurları neoklasik büyüme teori-
sinde de egemendir. Büyüme alanında temel sorunlar sermaye birikimi 
ve teknolojik gelişme olduğu için, neoklasik değer teorisinin aksine bu-
rada, tüketici davranışları ve tüketim olanakları yerine üretici davranış-
ları ve üretim olanakları (veya teknolojisi) ile teorinin iki temel bütün-
cül faktör  olarak tanımladığı işgücü ve sermaye arzı ve kullanımı ön 
plana geçmektedir. Büyüme olgusu, değer teorisinin fiyat  ve kaynak 
dağdımı sorunlarından soyutlanarak makro düzeyde, output, işgücü, 
sermaye gibi bütüncül değişkenler aracıkğı ile incelenmektedir. Teori 
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tamamen arz-talep mekanizması üzerine kurulmuştur. Üreticiler, üre-
tim teknolojisinin özelliklerine bağlı olarak üretim faktörlerini  nihaî 
outputa dönüştürmekte; outputun büyüme oranı faktör  kullanımındaki 
genişleme ile üretim teknolojisindeki gelişmeye bağlı olmaktadır. 

Hemen hemen bütün neoklasik büyüme modelleri iki farklı  pi-
yasayı içermektedirler: output ve işgücü piyasaları. Para ve para pi-
yasası modelde yer almamakta, gelirler nihaî output cinsinden reel ola-
rak ifade  edilmektedir.1 İşgücü arzının büyüme oranı Harrod'da olduğu 
gibi tamamen dışsal etkenler tarafından  belirlenmektedir. Ücret pazar-
lıkları reel ücretler cinsinden yürütülmekte, işgücü piyasası reel ücretler-
deki değişmeler sonucunda dengeye gelmektedir. Sermaye arzı bireylerin 
tasarruf  eğilimlerine bağlanmakta; tasarrufların  otomatik olarak ya-
tırıldığı varsayılarak tasarruflardan  bağımsız bir yatırım olgusu veya bir 
yatırım fonksiyonu  öngörülmemektedir. Bu yatırım-tasarruf  ilişkisi 
Harrod modeli ve daha sonraki neo- Keynesçi modellerle neoklasik model 
arasındaki temel bir farkı  oluşturmaktadır: Keynesçi büyüme modelleri 
tasarruflardan  bağımsız, tamamen farklı  etkenler tarafından  belirlenen 
bir yatırım (birikim) öngördüğü halde neoklasik teori birikimi tasarruf 
olgusu ile açıklamaktadır. Bu açıdan neoklasik büyüme teorisi, Key-
nes-öncesi bir teori olarak nitelendirilebilir. 

Neoklasik mikro teorinin firma  dengesi ile ilgili temel önermeleri 
büyüme teorisinde ıııakro düzeyde formüle  edilmiştir. Kısaca, neoklasik 
büyüme teorisi, makro üretim ve bölüşüm teorilerinden hareket et-
mektedir. Faktpr talebi, faktörün  marjinal katkısı veya verimliliği ile 
fiyatı  arasındaki farka  bağlı olarak değişmektedir. İşgücünün output cin-
sinden fiyatı,  reel ücret, bu faktörün  output cinsinden marjinal verim-
liliği veya marjinal fiziksel  verimliliğinden daha düşük olduğu sürece 
üreticilerin faktör  talebi artacaktır. Bu, tam rekabet koşulları altında 
kâr maksimizasyonuna yönelik davranışların bir sonucudur. Üretici 
dengesi ve kâr maksimizasyonu, faktörlerin  reel fiyatları  ile marjinal 
(fiziksel)  verimliliklerinin eşitlendiği noktada oluşmaktadır. 

Bu faktör  fiyatlandııması  mekanizması, makro düzeyde bir yan-
dan bölüşüm sorununa çözüm getirirken diğer yandan da neoklasik 

1 Para, bazı neoklasik büyüme modellerinde, örneğin Tobin (1965)'de sermaye stoku 
yanında alternatif  bir değer birikim kaynağı olarak yer almaktaysa da bu modellerin, Keynes'in 
formüle  ettiği biçimde parasal bir ekonominin sorunlarına değindiği söylenemez. Aynı şekilde 
neoklasik modellerde sermaye piyasası pasif  bir rol oynamakta ve sermaye stoku üzerinden elde 
edilen getiri tamamen üretimin teknik koşullan, faktör  arzları ve üretici davranışları tarafından 
belirlenmektedir. 
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büyüme teorisinin denge mekanizmasını oluşturur. İşgücü piyasasında 
arz-talep dengesizliği reel ücretlerin değişmesine yol açmakta, işgücü 
talebi reel ücretlere bağlı olarak değişerek tam istihdamı sağlamaktadır. 
Böylece işgücü piyasası dengesi açısından da neoklasik teori ile Key-
nesçi teori arasında tam bir uyuşmazlık belirmektedir. Harrod'da uzun 
dönem istihdam sorunu tamamen sermaye birikimine bağlı olarak 
ortaya çıkmakta; sermaye stokunun büyüme oranı istihdam düzeyinin 
büyüme oranını belirlemektedir. Birikim büyük ölçüde işgücü piyasa-
sının koşullarından bağımsız olduğu için, bu piyasadaki arz-talep denge-
sizliği sonucunda ortaya çıkabilecek fiyat  (ücret) değişmeleri istihdam 
sorununa bir çözüm getirmemektedir. Neoklasik teoride üretim fonk-
siyonunda ifadesini  bulan üretim teknolojisi, faktörler  arasında sürekli 
ikameye olanak vermekte, belli bir sermaye stoku farklı  işgücü miktarla-
rını istihdam edebildiğinden, tam istihdamın sağlanmasında teknolo-
jik engel ortadan kalkmaktadır. Bu olgu, üretim fonksiyonunda  temel 
üretim katsayılarının, sermaye-hasıla ve sermaye-işgücii oranlarının 
sürekli olarak değişebilmesinin bir sonucudur. Faktör fiyatları  ve özellikle 
(reel) ücretler serbestçe değişebildiği sürece, üreticilerin faktör  fiyatları-
na bağlı olarak yaptıkları teknik seçimi, işgücü piyasasında sürekli 
olarak tam istihdamı sağlamaktadır: kısaca, sermaye-hasıla katsayısı 
işgücü piyasasındaki dengesizliğe bağlı olarak değişmekte, Harrod'un 
gerekli büyüme oranı, doğal büyüme oranına intibak ederek uzun dö-
nem, durağan durum tam istihdam dengesi sağlanmaktadır. 

Neoklasik model Harrod'un ikinci sorununa, gerekli ve doğal 
büyüme oranlarının eşitlenmesi sorununa bir çözüm önermekte ise de, 
Harrod'un ilk sorunu, durağan durum dengesinin kararlılığı sorunu 
modelde bir çözüme ulaşamamaktadır. Bunun bir nedeni, Harrod 
sonrası dönemde, uzun dönem istihdam sorununun kararlılık sorununa 
oranla öncelik kazanmasıdır. Ancak, daha önemli bir neden, neoklasik 
modelin tasarruflardan  bağımsız bir yatırım fonksiyonu  ve yatırımcı 
davranışı varsaymaması, yatırım-tasarruf  dengesizliği sorununu orta-
dan kaldırmasıdır. 

Birikim ve teknolojik gelişme olgularının dinamik ve tarihsel nite-
liğine rağmen, neoklasik teorinin analiz yöntemi, genel olarak, kıyasla-
mak statik ile sınırlıdır. Bu yöntem, biribirinden dışsal değişkenlerin, 
örneğin doğal büyüme oranı veya tasarruf  oranının aldığı değerler 
açısından farklılaşan  denge  noktalarının özelliklerinin kıyaslanması 
şeklinde uygulanmaktadır. Çok defa  farklı  uzun dönem denge durum-
larının kıyaslanması, bir denge durumundan diğerine giden bir süreç ola-
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rak yorumlanmakla beraber, teorinin dinamik dengesizlik süreçlerini 
incelediği söylenemez. Bunun temel nedeni, zaman unsurunun bu mo-
dellere tarihsel olarak değil düşünsel olarak girmesidir. Buna paralel 
olarak modellerde yanılma, belirsizlik gibi sorunlar ikinci planda kal-
makta; piyasa sisteminin ideal bir şekilde işlediği; piyasa sinyallerinin 
doğru olduğu; ekonomik karar birimlerinin tam bir uzak görüşe sahip 
oldukları varsayılmaktadır. 

Neoklasik teoride faktörler  arasındaki ikame, teknik veya faktör 
bileşimi seçimi, hem bölüşüm hem de büyüme dengesi sorunlarını çözüm-
lediği için, sermaye birikimi ve teknolojik gelişme sorunlarına oranla 
öncelik kazanmaktadır. Bu nedenle önce neoklasik makro-üretim ve 
buna bağlı olarak makro marjinal verimlilik bölüşüm teorileri ele alı-
nacak; daha sonra büyüme ve teknolojik gelişme sorunları bu çerçeve 
içinde incelenecektir. 

15.2. ÜRETİM  FONKSİYONU 

Üretim fonksiyonu,  en genel anlamda, belli input bileşimlerinin sağ-
ladığı maksimum output miktarlarını gösterir ve dolayısıyla teknolojik 
üretim ilişkilerinin bir ifadesidir.  Bu ilişkilerin gösterebileceği özellikleri 
üç farklı  grupta toplamak olanağı vardır: i. belli output miktarlarının 
üretiminde kullanılabilecek input bileşimleri, yani inputlar arasındaki 
ikame ile ilgili özellikler; ii. ölçek ile ilgili özellikler; iii. inputlarla out-
putun fiziksel  nitelikleri. 

inputlar veya neoklasik deyimle üretim faktörleri  arasındaki ikame 
ilişkilerine göre üretim fonksiyonu  sabit veya değişken oranlı olabilir. 
Sabit oranlı üretim fonksiyonu,  veri bir output miktarının sadece belli 
bir faktör  bileşimi ile üretilmesine olanak veren fonksiyondur.  Bu du-
rumda üretim faktörleri  arasında ikame söz konusu olmamakta; 
aynı output miktarmı birden fazla  faktör  bileşimi kullanarak ürete-
bilmek olanağı bulunmamaktadır. Bu olgu Şekil 15.1. yardımıyla açık-
lanabilir. OA doğrusunun gösterdiği faktör  bileşiminin, ekonomide bi-
linen ve kullanılan tek  üretim tekniği veya süreci olduğu varsayılır-
sa, bu doğru ekonominin üretim teknolojisi gösterecektir. Doğrunun 
eğimi, nihaî outputu (Q)  üretmek için işgücü (L) ve sermayenin (K) 
hangi oranda kullanılması gerektiğini göstermekte; nihaî output 
ve faktör  miktarları değişirken faktörler  arasındaki oran sabit kal-
maktadır. Bu tekniği kullanarak Q kadar output üretmek için Ki  ve L, 
kadar sermaye ve işgücü faktörü  gerekmektedir. Qa noktasından iti-
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baren ok yönünde gidildiğinde, üretilen output miktarı artmakta 
ancak faktörlerin  biribirine oranı değişmemektedir. Bu durumda 
faktörlerden  birini artırıp diğerini azaltmak suretiyle aynı output mik-
tarını üretmek olanağı bulunmamaktadır. Faktörlerden bir tanesi 
sabit kalırken veya artarken diğer faktörün  kullanılan miktarının 
azalması, outputta mutlak bir azalmaya yol açacak, sabit kalan veya 
artan faktör  kısmen âtıl hale gelecektir. Aynı şekilde faktörlerden  bir 
tanesini sabit tutarak diğerini artırmak, outputta bir artışa yol açma-
yacak, faktörün  artan miktarı â ıl kalacaktır. 

Nihai outputun üretiminde birden fazla  faktör  bileşimi kullanılabil-
diği zaman ikame olanağı ortaya çıkacaktır. Şekilde OB ve OC doğruları 
OA'nın yanında alternatif  üretim tekniklerini göstermektedir. Qb ve Qc 

noktaları, bu tekniklerle Q kadar output üretmek için kullanılması 
gereken faktör  miktarlarını vermektedir. OA, OB ve OC doğrularının 
eğimlerinin kıyaslanması, OB tekniğinin en fazla  işgücü yoğun, yani 
adam başına en az sermaye kullanan; OA tekniğinin de en fazla  sermaye 
yoğun teknik olduğunu göstermektedir. Bu üç teknik bir arada, eko-
nominin üretim teknolojisini tanımlamaktadır. Ancak, şekilde görül-
düğü gibi, bunlardan sadece OA ve OB teknolojik olarak etkindir. 
OB tekniği OA tekniğine kıyasla aynı miktar outputu daha çok işgücü 
(L2>L,) , ancak daha az sermaye kullanarak (K2<KI)  üretmektedir. 
İşgücünün göreli olarak daha ucuz olduğu koşullarda bu teknik Q 
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kadar outputu OA'ya kıyasla daha ucuz üretebilir. Dolayısıyla OA ve 
OB arasındaki seçim göreli faktör  fiyatlarına  bağlıdır ve faktör  fi-
yatları belirlenmeden hangi tekniğin ekonomik olarak daha etkin 
(ucuz) olduğu saptanamaz. Aynı olgu OC için geçerli değildir. Bu teknik 
Q kadar outputu OA ile aynı miktar sermaye (K,), ancak OA'dan daha 
fazla  işgücü (L 3 >L I ) kullanarak üretmektedir. Faktör fiyatları  ne olursa 
olsun OA aynı outputu OC'den daha ucuza üreteceğinden OC, tekno-
lojik ve ekonomik anlamda etkin olmayan bir teknik niteliğindedir. 
Bu olgu, daha önce iki kesimli modelde ele alınan ücret-kâr ilişkisi ve tek-
nik seçimi sorunu çerçevesinde de açıklanabilir (bkz. Şekil 14.4.). OA 
tekniğinin w—r doğrusu OB tekniğine ait w—r doğrusunu bir noktada 
keseceği halde, bütün pozitif  kâr oranı ve ücret düzeylerinde, OC tek-
niğine ait w—r doğrusunun üzerinde kalacaktır. Bu nedenle OC hiç 
bir faktör  fiyatında  etkin hale gelmeyecek ye bu tekniğin seçimi ve 
kullanımı söz konusu olmayacaktır. 

Bu durumda ekonominin etkin teknolojisi OA ve OB doğrularının 
gösterdiği faktör  bileşimleri tarafından  tanımlanmaktadır. Faktörlerin 
göreli fiyatlarına  göre ekonomide OA veya OB'nin gösterdiği faktör 
bileşimi kullanılacaktır. Ancak, her iki tekniğin de eşit derecede etkin 

'(kârlı) olduğu faktör  fiyatlarında,  yani geçiş kâr ve ücret oranlarında 
OA veya OB veya bu ikisi bir arada kullanılabilir. Bu son durumda 
QaQb doğru parçası ekonominin elde edebileceği faktör  bileşimlerini 
verecektir. Diğer bir deyimle K  /L oranı, tekniklerin hangi oranda bir 
arada kullanıldığına bağlı olarak OA ile OB'nin eğimleri arasında 
değerler alacaktır. QaQb doğrusu eş-ürün doğrusudur: bu doğru üzerinde-
ki bütün faktör  bileşimleri Q kadar output sağlamaktadır. OA doğrusu-
sunun eğiminden daha yüksek, OB'nin eğiminden daha düşük K/L 
oranı kullanılamayacağı için, eş-ürün doğrusu Qa ve Qb noktalarında 
eksenlere paralel hale gelmektedir: kısaca, işgücü miktarı L,'in, ser-
maye miktarı da K2 'nin altına düştüğü zaman, diğer faktörün,  sı-
rasıyla sermaye ve işgücünün miktarlarını artırmak suretiyle Q kadar 
output üretmek olanağı yoktur. 

Her 11e kadar QaQb doğru parçası üzerinde sermaye-işgücü katsayısı 
sürekli olarak değişebiliyorsa da Şekil 15.1.'deki teknoloji, üretim 
faktörleri  arasında sürekli olmayan ve son derece sınırlı ikameye olanak 
vermektedir. Neoklasik üretim teorisinde ikame, firmanın  değişen 
(veya farklı)  faktör  fiyatları  karşısında en ucuz faktör  bileşimini seç-
mesine olanak vererek kâr maksimizasyonuııun sağlanmasına yol aç-
maktadır. Kâr maksimizasyonu, eş-maliyet doğrusunun eğiminin eş-ürün 
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eğrisinin eğimine eşit olduğu noktada gerçekleşmektedir. Şekil 15.1.'de 
faktör  fiyat  oranları (veya eş-maliyet doğrusunun eğimi) ÇaÇ(,'nin eği-
mine eşit olduğu zaman firma  QaQb üzerinde herhangi bir noktayı se-
çebilir. Ancak, bu doğru üzerinde K  /L oranının sürekli olarak değişe-
bilmesi, faktörlerin  kâr maksimizasyonu amacıyla ikme edilmesinden 
farklı  bir olgudur: zira, bu durumda Q kadar output hangi faktör  nile-
şimiyle üretilirse üretilsin üretim maliyeti değişmeyecektir. Eş-maliyet 
doğrusunun eğimi (?aQb'nin eğiminden daha fazla  olduğu zaman firma 
OA tekniğini seçecek; ancak sermayenin fiyatı  işgücüne oranla daha da 
azaldığı, eş-maliyet eğrisinin eğimi dalıa da arttığı zaman firma  OA tek-
niğinden daha sermaye yoğun ve dolayısıyla daha ucuz teknikler kul-
lanmak olanağına sahip olmayacak; OA tekniği ile yetinmek zorunda ka-
lacaktır. Aynı şekilde eş-maliyet doğrusunun eğimi (^(^'den daha düşük 
olduğu ve işgücü giderek göreli olarak ucuzladığı zaman, firma  OB 
tekniğinden daha sermaye yoğun tekniklere geçmek olanağına sahip 
değildir. Dolayısıyla Şekil 15.1.'de faktörler  arasında ikame sadece tek 
bir noktada mümkündür; eş-maliyet doğrusunun eğiminin QaQb doğru 
parçasının eğiminden marjinal olarak saptığı noktada. Faktör fiyatları 
oranı Q„Qb nin eğiminden saparak sermaye lehine döndüğü zaman daha 
işgücü yoğun olan OB tekniği;' aksi halde ise daha sermaye yoğun olan 
OA tekniği kullanılacaktır. Aynı olguyu ücret-kâr doğruları yolu ile de 
saptamak olanağı vardır. Sadece iki teknik mevcut olduğu zaman 
ıv ve r, bu tekniklerin w—r doğrularının kesim noktasındaki değerleri 
aldıkları zaman iki teknik eşit derecede kârb olacak; bu değerlerden 
en ufak  bu sapma bir teknikten diğerine geçilmesine yol açacak; w 
ve r'nin diğer bütün değerleri için ya OA ya da OB'nin w—r doğrusu 
üzerinde kalınacak; yani, bu değerler için w .ve r'deki değişmeler K/L 
oranının değişmesine ve faktörlerin  birbirleriyle ikamesine yol açma-
yacaktır. 

Ancak, eğer ekonomide OA ve OB gibi teknolojik olarak etkin son-
suz sayıda farklı  teknik varsa, Şekil 15.1.'deki Qa ve Qb noktaları gide-
rek birbirine yaklaşacak ve eş-ürün doğrusu sürekli bir eş-ürün eğrisi 
haline gelecektir. Eş-ürün eğrisi üzerindeki her nokta, aynı miktar 
outputu üretmek için kullanılabilecek farklı  tekniklere ait sermaye-
işgücü oranlarını gösterecektir. Dolayısıyla, faktör  fiyat  oranı ve eş-
maliyet doğrusunun eğimi sürekli olarak değiştiği zaman, eş-ürün eğ-
risi üzerinde hareketle sürekli olarak bir teknikten diğerine geçilebi-
lecek; faktör  fiyatlarındaki  değişmeye göre faktörler  birbirleriyle ika-
me edilerek sermaye-işgücü oranı sürekli olarak değişebilecektir. Bu, 
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makro düzeyde ele alındığı zaman, ekonominin ıc-r eğrisi üzerindeki 
her noktanm farklı  bir tekniğe ait olması demektir. 

Eş-ürün eğrisi orijine göre konvekstir. Bunun temel nedenleri, 
faktörler  arasındaki ikamenin sürekli olması ve eş-ürün eğrisinin veya 
eğrilerinin türetilmesinde sadece teknolojik olarak etkin tekniklerin 
hesaba katılmasıdır. Nitekim, sınırlı ikamenin söz konusu olduğu Şekil 
15.1.'de görüldüğü gibi, konveks olmayan bir eş-ürün eğrisinin elde edil-
mesi, OC gibi etkin olmayan süreçlerin kullanılması, yani eş-ürün eğri-
sinin Qc noktasından geçmesi demektir. Dolayısıyla, etkin tekniklerin 
sayısı sonsuz olduğu ve etkin olmayan teknikler eş-ürün eğrisi üzerinde 
yer almadığı zaman konvekşlik sağlanmaktadır. 

Eş-ürün eğrisinin bu özellikleri, bütün output düzeyleri için ge-
çerlidir. Her biri, birbirinden marjinal olarak farklı  output düzeyini 
gösteren sonsuz sayıda eş-ürün eğrisi vardır. Diğer bir deyimle sürek-
lilik özelliği, farklı  output düzeylerini veren eş-ürün eğrileri için 
de geçerlidir. Böylece, neoklasik üretim teorisinde ekonominin tek-
nolojisi şu özelliklere sahip olmaktadır: i. aynı output miktarı, bir-
birinden marjinal olarak farklı  sonsuz sayıda faktör  bileşimi ile üretile-
bilir; ii. faktörlerden  birini sabit tutup diğerini değiştirerek output 
miktarını değiştirmek olanağı vardır; iii. her iki üretim faktörünü  de 
aynı veya farklı  oranlarda değiştirerek output miktarını değiştirmek 
olanağı vardır. Bunlardan ilk ikisi, faktörler  arasındaki ikameden do-
ğan sonuçları ve kısa dönem kullanım fonksiyonunu;  sonuncusu ise 
ölçek ve uzun dönem üretim fonksiyonu  ile ilgili sorunları incelemede 
hareket noktasıdır. 

Şekil 15.2.'de Y,  2 7 ve 3 Y  eğrileri, üç farklı  output düzeyini 
veren eş-ürün eğrileridir. A noktasında Y  kadar output, R ve L\ 
kadar faktör  kullanılarak üretilmektedir. Aynı miktar output G nok-
tasındaki veya Y  eğrisi üzerindeki diğer herhangi bir noktadaki faktör 
bileşimi ile de üretilebilir. Eş-ürün eğrisi üzerindeki hareketle, aynı mik-
tar output giderek faktörlerden  birinin artan, diğerinin azalan miktarları 
kullanılarak üretilmektedir: Örneğin G noktasında, A'ya kıyasla daha 
çok işgücü, daha az sermaye kullanılmaktadır. Faktörlerin hangi 
oranlarda birbirleriyle ikame edilebileceğini üretimin teknik özellikleri; 
kısaca, eş-ürün eğrisinin eğimindeki değişmeler belirler. Marjinal  ikame 
oranı, faktörlerden  birinin kullanılan miktarı marjinal olarak azaldığı 
zaman, output düzeyini aynı tutmak için diğer faktörün  ne kadar 
artması gerektiğini gösterir. 
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ŞEKİL 1 5 . 2 . 

Faktörlerden bir tanesi sabit tutulup diğerinin kullanılan miktarı 
artırıldığı zaman output miktarı artmaktadır. Şekil 15.2.'de bu olgu, 
sermaye stoku K'da veri iken, işgücü kullanımının giderek artması sonu-
cunda daha üst düzeydeki eş-ürün eğrilerine, B ve C noktalarına geçiş 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Faktörlerden biri sabit tutulup diğeri 
artırıldığı zaman outputun hangi oranda artacağı, eş-ürün eğrilerinin 
biçim ve eğimlerindeki değişmelere bağlıdır. Marjinal  verimlilik  kav-
ramı, faktörlerden  birinin kullanılan miktarı sabitken, diğer fak-
törün miktarındaki marjinal değişmelerin üretilen output miktarında 
yol açacağı değişmeleri tanımlamaktadır. 

Neoklasik üretim teorisinin ikame oranı ve marjinal verimlilik ile 
ilgili önermelerini üretim fonksiyonu  yolu ile formüle  edebiliriz. Şekil 
15.2. outputu, sermaye ve işgücünün sürekli bir fonksiyonu  olarak 
tanımlamaktadır: 

Y = F  (K,L)  K > 0 L > 0 (15.1) 

Sermaye stokunun üretim süreci içinde aşınmadığı varsayılmakta ve 
dolayısıyla Y, belli faktör  bileşimlerinden elde edilen net output mik-
tarını göstermektedir. K,  tam kapasite sermaye stokudur. K  /L oranı 
değiştiği zaman bu stok, yeni sermaye yoğunluğunun gerektirdiği biçime 
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dönüştürülmekte ve bıı yeni biçiminde de tam kapasite ile kullanılmak-
tadır. Bu nedenle Y, fonksiyonun  sağ tarafındaki  üretim faktörlerinin 
tam kapasite kullanımının sağladığı net outputu, yani tam kapasite 
outputunu göstermektedir. Üretim fonksiyonunda  faktörlerin  marjinal 
verimliliği, faktörlerin  kullanılan miktarlarının azalan bir fonksiyonudur. 
Üretim fonksiyonunun  K  ve L'ye göre kısmî türevlerini FK  ve FL  ile 
gösterirsek, bu: 

Fk  > o, Fkk  < 0, Fl  > 0, Fll  < 0 (15.2) 
demektir. Birinci kısmî türevlerin pozitif  olması, faktörlerin  marjinal 
verimliliklerinin pozitif  olduğunu; yani, faktörlerden  birindeki artışın 
outputu artıracağını; ikinci türevlerin negatif  olması ise, faktörlerden 
biri sabit iken diğer faktörün  kullanılan miktarı arttıkça, outputun 
artış oranının giderek azalacağını, diğer bir deyimle, azalan marjinal 
verimliliği göstermektedir. Bu Şekil 15.2.'de farklı  bir biçimde görül-
mektedir. Sermaye miktarı S 'da veri iken, outputu 2Y'den 3 Y'ye çı-
kartmak için işgücü miktarında meydana gelmesi gereken artış, L}—L2; 
outputu Y'den 2 Y'ye çıkartmak için gereken artıştan, L2—L,'den 
daha fazladır. 

Bu, sermaye stokunun ve üretim kapasitesinin veri olduğu kısa 
dönemde, output ile değişken faktör  olan işgücü kullanımı arasındaki 
ilişkiyi veya kullanım  fonksiyonunu  ortaya çıkartmaktadır. Şekil 15.3. 
bu tip bir kullanım fonksiyonunu  göstermektedir. Sermaye stoku 
K'da veri iken output ile işgücü arasındaki ilişki Y(R,L)  tarafından 
tanımlanmaktadır, işgücü kullanımı arttıkça adam başına kullanılan 
sermaye stoku azalmakta; işgücünün marjinal verimliliği, cY /8L, 
bir noktaya kadar artarak daha sonra düşmektedir. Dolayısıyla fonk-
siyon, değişken input (işgücü) için önce artan daha sonra azalan 
verimlilik varsaymaktadır. Aı noktasında toplam output maksimuma 
ulaşmakta; bu noktanın, N'nin ötesinde işgücü inputu arttığı za-
man net output azalmakta; yani işgücünün marjinal verimliliği ne-
gatif  hale gelmektedir. Bu, Şekil 15.2.'de KA  doğrusunun, işgücünün 
belli bir düzeyinde eş-ürün eğrisine teğet olması; daha yüksek işgücü 
miktarı kullanıldığı zaman ise daha .düşük bir eş-ürün eğrisini kesmesi 
demektir. Şekil 15.3. kullanım fonksiyonunun  alabileceği biçimlerden 
sadece birini göstermektedir. Alternatif  olarak sürekli azalan marjinal 
verim varsayımı yapılabileceği gibi kullanım fonksiyonunun  Aı nok-
tasından itibaren doğrusal hale geleceği, yani N noktasından sonra 
işgücünün outputa pozitif  veya negatif  bir katkıda bulunmayacağı da 
varsayılabilir. Bütün bu durumlarda sermaye stoku daha üst bir dü-
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zeyde, örneğin £1 ( > £)'de veri olarak alındığı zaman, toplam output 
bütün istihdam düzeylerinde daha yüksek olmakta, kullanım fonksi-
yonu yukarıya doğru kaymaktadır. 

HASILA 

Faktörler arasındaki marjinal ikame oranı, faktörlerin  marjinal 
verimliliğine bağlıdır. Şekil 15.2.'de A noktasından G noktasına doğru 
ufak  bir sapma, aynı eş-ürün eğrisi üzerinde sermaye kullanımının 
azalmasına, işgücü kullanımının artmasına yol açmaktadır. Faktör 
kullanımında marjda meydana gelen bu değişmeleri dK  ve dL  ile 
gösterirsek, outputta meydana gelen değişme,' faktörlerin  marjinal 
katkıları ile faktör  miktarlarındaki değişmenin çarpımının toplamına 
eşittir. Aynı eş-ürün eğrisi üzerine kalındığından. 

dK  Fk  + dL  Fl  = 0 (15.3) 
ve: 

— dK/dL  = FLjFK  = Marjinal ikame oranı (15.4) 
olmaktadır. Sermayedeki değişme ile işgücündeki değişme ters yönde 
olduğu için bu eşitliğin her iki tarafı  da pozitiftir.  Faktörler marjda 
değiştiğinden marjinal ikame oranı eş-ürün eğrisinin A noktasındaki 
eğimine eşittir. Bu eşitlik, faktör  kullanımı ile ikame oranı arasmdaki 
ilişkiyi göstermektedir. Faktörlerden birinin, örneğin sermayenin kul-
lanılan miktarı azaldığı, işgücünün kullanılan miktarı arttığı zaman 
sermayenin marjinal verimliliği artacağı, işgücünün marjinal verim-
liliği azalacağı için, işgücünün sermaye ile ikame edilme oranı veya 
marjinal ikame oranı giderek azalacak; aynı ürün miktarını elde etmek 
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için, vazgeçilen her birim sermaye miktarı başına giderek daha fazla 
işgücü kullanılması gerekecektir. Bu, neoklasik teorinin, azalan mar-
jinal ikame oranı kuralından başka bir şey değildir ve azalan marjinal 
verimlilik ilkesinin bir sonucudur. 

Her iki üretim faktörünün  kullanılan miktarlarının artması, 
daha üst düzeydeki eş-ürün eğrilerine geçilmesine yol açmaktadır. Fak-
törlerdeki artış aynı veya farklı  oranlarda olabilir: Şekil 15.2.'de A 
noktasından D veya E noktasına geçiş, faktör  miktarlarında aynı oranda 
artışı göstermekte ve bu artış adam başına kullanılan sermaye miktarını 
değiştirmemektedir. Buna karşılık A noktasından F noktasına geçil-
diğinde işgücü sermayeden daba yüksek bir oranda artmakta ve adam 
başına kullanılan sermaye düşmektedir. Her iki faktör  de aynı oranda 
değiştiği zaman outputun hangi oranda değişeceği ölçek ile verim ara-
sındaki ilişkiye bağhdır. Faktörler farkb  oranlarda değiştiği zaman 
İse output, bir yandan ölçek ile verim, diğer yandan da faktör  kullanımı 
ile faktör  verimliliği arasındaki ilişkiye bağb olarak değişecektir. 

Ölçeğe göre verim sorunu; veri bir faktör  oranında, bütün faktörler 
aynı oranda değiştiği zaman, outputun hangi oranda değişeceği soru-
nudur. Eğer ölçeğe göre verim sabitse, output ve faktörler  aynı oranda 
değişmektedir; aksine output daha düşük bir oranda değişiyorsa 
azalan, daha yüksek bir oranda değişiyorsa artan verim vardır. Her-
hangi bir faktör  oranında ölçeğe göre verim sabit olduğu halde diğer 
bazı faktör  oranlarında artan veya azalan verim egemen olabilir. Bu-
nunla beraber neoklasik üretim teorisinde genellikle ölçeğe göre verim, 
veri faktör  oranları için değil, bütün faktör  oranları için; kısaca eş-ürün 
eğrisi üzerindeki bütün noktalar için tanımlanmakta; üretim fonksiyo-
nunun tümünün, bütün faktör  oranlarında ölçeğe göre verimle ilgili 
aynı özelliği gösterdiği varsayılmaktadır. Bu, üretim fonksiyonunun 
homojen olması demektir. Bu durumda ölçekteki değişmeler fak-
törler arasındaki ikame oranını etkilememekte, orijinden geçen 
bir doğrunun eş-ürün eğrileri ile kesim noktalarında, örneğin Şekil 
15.2.'de A, D ve E noktalarında eş-ürün eğrileri aynı eğime sahip 
olmaktadır. Diğer yandan eş-ürün eğrilerinin birbirine uzaklığı bütün 
doğrular üzerinde aynıdır: DE = «AD ise BF = xGB < 1 ). 

Eğer homojenlik birinci dereceden ise, ölçeğe göre verim sabittir. 
Bu durumda belli bir faktör  oranında, output miktarları aynı oranda 
farklı  olan eş-ürün eğrileri birbirinden aynı uzaklıktadır: x = 1 ve 
DE = AD, BF = GB. 
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Ölçeğe göre verim sabit olduğu zaman, faktörlerdeki  belli bir 
artış outputu da aynı oranda arttırdığına göre, faktör  oranı değişmediği 
zaman adam başına üretilen output da değişmeyecektir. Bu koşullarda 
adam başına üretilen outputun değişmesi, adam başma kullanılan 
sermaye miktarınm değişmesi ile mümkündür. Dolayısıyla, adam 
başına düşen output, y, adam başma kullanılan sermaye stokunun, 
fc'nın  bir fonksiyonu  olarak yazılabilir. Ölçeğe göre sabit verim ha-
linde: 

F (cK,  cL) = cF(K,  L) = cY  (15.5) 

olduğu, yani output faktörlerle  aynı oranda (c oranında) değiştiği için, 
(15.2.)'deki üretim fonksiyonunun  her iki tarafı  da aynı değişkenle 
bölünebilir. Böylece: 

Y/L = F  (K/L,  1) 
veya: 

y = f(k)  (15.6) 

Bu fonksiyon  (15.2)'deki fonksiyon  ile aynı özelliklere sahiptir. 
Bu özellikleri: 

/'  > 0; /"  < 0; k  0 iken / ' co ; ve k  eo iken / ' 0 (15.7) 

şeklinde özetleyebiliriz. Adam başına kullanılan sermaye miktarı 
arttıkça output azalan bir oranda artmakta; yani sermayenin marjinal 
verimliliği, sermaye-işgücü oranı arttıkça sürekli olarak azalmaktadır. 
Bu özelliklere sahip bir üretim fonksiyonu  uyumlu olarak nitelendiril-
mekledir. 

Neoklasik üretim teorisinin ikame ve ölçek ile ilgili temel öner-
meleri saptandıktan sonra belirlenmesi gereken şey, üretim fonksi-
yonundaki değişkenlerin niteliği ve ölçü birimidir. Üretim fonksiyonu 
teknolojik bir ilişki olarak tanımlandığına göre, fonksiyonun  içerdiği 
değişkenlerin teknolojik değişkenler olması ve ton, metre vs. gibi 
teknik birimlerle ölçülmesi gerekir. Burada da işgücü, üretim teori-
lerinin büyük bir kısmında olduğu gibi homojen olarak alınmakta ve 
bu değişkenin ölçü birimi olarak işgücü saati veya işçi sayısı kullanıl-
maktadır. Aynı şekilde output ve sermaye stokunun da teknik birim-
lerle ölçülebileceği varsayılmaktadır. Bu varsayım, nihaî analizde, üre-
tim araçlarmın homojen olması demektir. Homojenlik, ya tek bir üre-
tim aracınm varlığı, ya da farklı  malların sabit bir bileşiminden oluş-
muş bir bileşik üretim aracının kullanılması şeklinde yorumlanabilir. 
Her iki halde de teori, ileride görüleceği gibi, üretim araçlarmm hete-
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rojenliğinden doğan fiyat  ve bütüncülleştirme sorunlarını bir kenara 
atmaktadır. Aynı husus nihaî outputun niteliği açısından da geçerlidir: 
bu, ya bir tek mal, ya da bileşik bir mal olarak yorumlanabilir. Ancak, 
bu mal hem tüketim amacıyla, hem de, birikim süreci içinde, yatırım 
malı (üretim aracı) olarak kullanıldığı için, nihaî output ile sermaye 
stoku aynı maldan oluşmaktadır. Neoklasik teori, üretim araçları ile 
tüketim mallarının farklı  fiziksel  niteliklere sahip oldukları gerçeğini 
göz önünde tutarak bu mallar arasında bir ayırım yapmakta, ancak 
bu ayırım outputla sermaye stokunun aynı teknik birimle ölçülmesine 
engel olmamaktadır. Bunu sağlayan şey yoğrulabilme  varsayımıdır: 
nihaî output yoğrularak tüketimin veya üretimin gerektirdiği biçime 
dönüştürülmekte, bu yoğurma işlemi bir üretim ' süreci olarak tanım-
lanmamakta, diğer bir deyimle işgücü ve zaman gerektirmemektedir.' 
Dolayısıyla output ve sermaye stoku aynı teknik birimle, bu yoğrula-
bilen mal cinsinden ölçülebilmekte; outputun üretim aracı haline gel-
mesi bir üretim süreci olarak nitelendirilmediği için üretim, sermaye 
ve işgücünden nihaî outputa giden tek yönlü bir süreç olma özelliğini 
korumaktadır. Gerek sermaye stoku gerek output, fonksiyonun  sürek-
liliği nedeniyle, marjda değişebildikleri için, bu yoğrulabilir mal tam 
bölünebilirlik niteliğine de sahiptir. Son olarak üretim, zaman-boyutsuz 
bir süreç olarak ortaya çıkmakta, Walras'da olduğu gibi üretim fak-
törleri anında nihaî outputa dönüştürülebilmektedir. 

15.3. FAKTÖR  FİYATLARI  VE  MARJİNAL  VERİMLİLİK 

Walras'ın genel denge analizi, Marshall'ın firma  teorisi, Böhm-
Bawerk ve WıckseH'in Avusturya sermaye teorisi, Wicksteed ve Clark'ın 
üretim fonksiyonu  çerçevesinde ele aldıkları faktör  fiyatlandırması-
verimlilik ilişkisi, bütüncül üretim fonksiyonu  çerçevesinde, tam re-
kabet koşulları altında bir makro-bölüşüm teorisi olarak önerilmektedir. 
Üretim fonksiyonu  uyumlu olduğu takdirde, üreticilerin kâr maksi-
mizasyonuna yönelik davranışları, üretim faktörlerinin  katkıları ölçü-
sünde bir pay almalarını gerektirecek ve toplam outputun tama-
mı üretim faktörleri  arasında verimlilik kıstasına göre bölüşülecektir. 
Bu önerme (15.1)'deki üretim fonksiyonu  kullanılarak saptanabilir. 
Net gelir, toplam output ile faktörlere  yapılan ödemeler arasındaki 
farka  eşittir: 

H  = Y  - rK  - wL = F  (K,  L) — rK  - ıvL (15.8) 
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Burada H,  üreticilerin kapitalistlerle işçilere yaptığı gelir ödemelerin-
den sonra ellerinde kalan reel gelirdir. Net toplam geliri maksimize 
etmek için: 

veya: 

Fk  = r FL  = w (15.9) 
Yani faktör  fiyatları  faktörlerin  marjinal katkılarına eşit olmalıdır.1 

Eğer ölçeğe göre verim sabitse, Euler Teroemi gereğince: 
H  = 0 ve Fk  K  + Fl  L = F (K,  L) (15.10) 

olmakta, yani gelir ödemelerinin toplamı ile output arasında eşitlik 
sağlanmaktadır. 

Aynı sonuca (15.6)'daki üretim fonksiyonu  yoluyla da gitmek 
olanağı vardır. Fonksiyonu: 

Y = L f  (k)  k  = K/L (15.11) 
şeklinde yazarsak: 

8Y  = L df  = L df  dk  ^ 
8K  dK  dk  dK  ^^ 

olduğundan, üretim faktörleri  marjinal katkılarına göre gelir elde 
ederler, yani: 

r = f  w = /  - kf  (15.13) 
eşitlikleri gerçekleşirse, gelir ödemeleri toplamı outputa eşit olacaktır: 

rk  + w = f  k + f  - f  k  = / = j (15.14) 

Şekil 15.4'de uyumlu üretim fonksiyonunun  bölüşümle ilgili bu 
özellikleri gösterilmektedir. Adam başına kullanılan sermaye miktarı 
k = OM iken adam başına output y = ON'dir. D noktasında üretim 
fonksiyonunun  eğimi sermayenin marjinal verimliliğini ve dolayısıyla 
kâr oranını vermektedir: 

tan a = r = / ' = WN jk 
olduğundan 

1 işgücünün faktör  fiyatı  MI olduğu halde sermayenin faktör  fiyatı  pr'dir (p = üretim araç-
larının output cinsinden fiyatı).  Ancak tek mallı bir modolde p = 1 olduğu için r sermayenin 
faktör  fiyatını  vermektedir. 
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y 

ŞEKİL 15.4. 

WN rk  ve O W — y — r/c = w (15.15) 

eşitliği sağlanmakta; OW/WN = w/rk,  yani göreli faktör  paylarım 
vermektedir. R noktasında tan « = OW/OR = r olduğundan: 

OR = o w w 
r 

(15.16) 

yani faktör  fiyatlarının  oranına eşittir. 

Şekil 15.4.'de üretim fonksiyonu  üzerindeki bir hareket hem 
faktör  miktarlarının hem de faktör  fiyatlarının  birbirine oranını değiş-
tirmekte, kısaca M noktası ve R noktası birlikte hareket etmektedir. 
Bu olgu, ücret-kâr oranı ile adam başına kullanılan sermaye miktarının 
aynı yönde değiştiğini gösterir. Bu aşamada, faktör  fiyat  ve miktar 
oranlarındaki değişmeler arasında bir nedensellik ilişkisi kurmadan, 
bu değişmelerin bir ölçüsü olan ikame esnekliğini  şu şekilde tanımla-
yabiliriz: faktör  miktar oranındaki göreli değişmenin faktör  fiyat  ora-
nındaki göreli değişmeye oranı. İkame ensekliğini a ile gösterirsek bu 
tanım gereğince: 

a — 
dk/k dk w 

d{w/r)/(w/r)  d(w  /r)  rk 
(15.17) 

olmaktadır. Uyumlu üretim fonksiyonu  gereğince: 
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/ - ı / 
w İr  = / veya k = 

w 
r 

olduğundan: 

d(w  /r) 
dk ( D 2 

ff" 

ve: 

er 
r (f  - hf)  = 

ff'k ff"k 
rw (15.18) 

/ " negatif,  diğer değişkenler pozitif  olduğundan ikame esneklikliği 
pozitif  değer almakta; k  ile ıv/r  aynı yönde değişmektedir. Eğer a=l 
ise, sermaye yoğunluğundaki göreli değişme faktör  fiyat  oranlarındaki 
göreli değişmeye eşit olacak, yani k  ve ıv jr aynı oranda değişecek-
tir. Eğer <t>1 ise fc'deki  göreli değişme w /r'den daha fazla,  aksi halde 
ise daha az olacaktır. İkame esnekliği bire eşit olduğu zaman hem faktör 
yoğunluğu, hem de ücret-kâr oranı aynı oranda değiştiği için, bu du-
rumda üretim fonksiyonu  üzerindeki bir hareket faktör  gelirlerinin bir-
birine oranını değiştirmeyecektir. Buna karşılık <y>l iken sermaye 
yoğunluğundaki bir artış kâr payını artıracak; c> < 1 iken ise kâr payı ser-
maye yoğunluğu ile ters yönde değişecektir. 

İkame esnekliği ile faktör  payları arasındaki ilişkiyi formel  olarak 
da saptayabiliriz: 

tanımını yaparak sermaye yoğunluğundaki değişmenin kâr payı 
üzerindeki etkisini araştıralım: 

Görüldüğü gibi ct = 1 iken d'k  /dk  = 0 olmakta, kâr ve ücretlerin payı 
değişmemektedir. a > l i se , /" < 0 olduğundan d'k  /dk  > 0 olmakta, ser-
maye yoğunluğu arttıkça kâr payı artmakta, ücret payı azalmaktadır. 
Bunun tam aksi a < l iken ortaya çıkmaktadır. 

Sermaye yoğunluğu arttıkça output arttığı, kâr oranı azaldığı, 
reel ücretler arttığı için, ücretteki artış oranının gelirdeki artış oranından 

rk  _ f'k 
y f 

dk  f M İ ( 1 - a ) > 0 (15.19) 
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daha yüksek veya düşük olması ikame esnekliğine bağlıdır. Nitekim ha-
sılanın ücret esnekliği, ikame esnekliğine eşittir. Bunu y ile gösterirsek: 

=
 drly  = Jy_  jaa_ = Jl.  AL (15.20) 

dw  jw dw  y dk  dw  y 

ve w = /  — /'  k; dk/duj  = — 1 jkf";  dy  fdk  = / ' olduğundan: 
„ — f'(f-kf')  _ _ nç9iı 

W 7 7 (15.21) 

olmaktadır. 

Buraya kadar tam rekabet koşulları altında, uyumlu bir üretim 
fonksiyonuna  sahip bir ekonominin denge durumunda, kâr maksimi-
zasyonunun gerektirdiği faktör  fiyat  ve miktar ilişkileri incelenmiş, 
ancak bu ilişkilerde bir nedensellik bağı kurulmamıştır. Neoklasik 
firma  teorisinde faktör  fiyatları  firma  için veri olduğundan, bu iliş-
kilerde hareket noktası olarak reel ücret alınabilir. Kısaca, Şekil 15.4.'de 
reel ücret OW düzeyinde veri olduğu zaman firma  kâr maksimizasyonu 
amacıyla OM sermaye yoğunluğunu seçmekte ve tan K oranında kâr 
elde etmektedir.1 Aynı şekilde ikame esnekliği, ücret dışsal olarak 
değiştiği zaman firmanın  faktörler  arasında ne oranda ikame yapabi-
leceğinin, diğer bir deyimle ikamenin kolaylık derecesinin bir ölçüsü 
olarak yorumlanabilir. Bu anlamda, ikame esnekliği ne kadar yük-
sekse, ücretler değiştiği zaman firmanın  faktör  talebindeki değişme 
de o kadar yüksek olacak, faktör  talep esnekliği ikame esnekliğine 
bağlı olarak değişecektir. 

Bu ilişkiler, makro düzeyde faktör  fiyatlarının  belirlenmesi çer-
çevesinde ele alındığı zaman, neoklasik fiyatlandırma  mekanizmasının 
sadece bir yönünü oluşturmaktadır: faktör  talebi. Üretim fonksiyonunun 
uyumlu olduğu varsayılsa bile, faktörlerin  marjinal verimlilikleri 
kullanılan faktör  miktarlarından, bu da faktör  arz eğrilerinden ba-
ğımsız değildir. Bu nedenle' faktör  arz eğrileri saptanmadan denge 
noktaları ve faktör  fiyatları  belirlenemez. Ancak, şunu unutmamak 
gerekir ki, teorinin temel önermesi, denge nerede gerçekleşirse gerçek-
leşsin, faktörlerin  katkıları oranında gelir elde edecekleri yönündedir. 
Diğer yandan, ikame esnekliğinin sabit ve bire eşit olduğu durumda, 
üretim faktörlerinin  toplam gelir içindeki payları göreli faktör  mik-

1 Burada kâr, üretici geliri ile faiz  ödemelerini içermekte, kısaca, ücret dışı kazanılmamış 
gelirlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla maksimize edilen şey (15.8)'deki H değil H + rK'dır. 
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tarlarından bağımsız olarak tamamen üretim fonksiyonunun  tekno-
lojik özellikleri tarafından  belirlenmektedir. Bu durumda üretim fonk-
siyonu bilindiği anda, faktörlerin  arz koşullarından tamamen bağım-
sız olarak denge sınıfsal  bölüşümünü saptamak olanağı mevcuttur. 

15.4. COBB-DOUGLAS  VE  C.E.S.  ÜRETİM  FONKSİ-
YONLARI 

Gerek teorik modellerde, gerek ampirik araştırmalarda en çok 
kullanılan fonksiyon,  Cobb-Douglas üretim fonksiyonudur.  Doğrusal 
ve homojen olan bu fonksiyon,  gelir dağılımının sabitliği konusundaki 
gözlemleri açıklamak amacıyla geliştirilmiştir. Fonksiyonun en genel 
biçimdeki formülasyonu: 

Y  = AK"  L» 

dir. a ve 6 parametreleri sırasıyla outputun sermaye ve işgücü esnek-
liklerini göstermektedir. A, fonksiyonunu  etkinlik ve boyut katsayısı-
dır. Output, sermaye stoku ve işgücü farklı  teknik birimlerle ölçüldüğü 
zaman A, bu birimler arasında kıyaslama olanağı vermektedir. Çok defa 
ampirik araştırmalarda bu değişkenler boyutsuz indeks sayıları şek-
linde ifade  edilmekte ve baz yılda A=1 olmaktadır. Outputun faktör 
esneklikleri veri iken A ne kadar yüksekse, belli bir input bileşiminden 
elde edilen output da o kadar yüksek olacağından <4'daki değişmeler 
faktörlerin  etkinliğinin değiştiğini gösterir: kısaca, üretim fonksiyonunun 
kaymasına yol açar. Dolayısıyla, inputlar ve output indeks sayıları şek-
linde ifade  edildiği ve etkinlik değişmediği zaman A, bütün gözlemler 
için bire eşit olacağından bu durumda Cobb-Douglas fonksiyonu: 

Y  = K"  L" (15.22) 

şeklini alacaktır. Bu fonksiyonun  ölçek ve ikame ile ilgili özellikleri 
genel neoklasik ilkelere uymaktadır: 

(cK)a  (cL)b  = ca <-b K"  L" = ca+" Y 

olduğu için, a -{-  b = 1 ise ölçeğe göre verim sabittir ve fonksiyon  bi-
rinci dereceden homojen hale dönüşmektedir, a + b > 1 ise artan; 
a -f  b < 1 ise azalan verim egemendir. 

Fonksiyonun K  ve L'ye göre kısmî türevleri, bu faktörlerin  mar-
jinal katkılarını vermektedir: 
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dY/SK  = aKa~'  Lb — a -J-
K (15.23) 

8Y/8L  = b K"  L»-1 = b — 
J-j 

Bu eşitlikler aynı zamanda faktörlerin  marjinal verimlilikleri ile ortala-
ma verimlilikleri (YİK  ve YIL)  arasındaki ilişkileri tanımlamakta, 
bu ilişkiler outputun faktör  esnekliklerine bağlı olmaktadır. Faktör-
lerin marjinal verimlilikleri faktör  kullanımı arttıkça sürekli olarak 
azalmaktadır. 

Faktörler arasındaki ikame oranı, faktör  oranlarının bir fonksiyo-
nudur. Bunu saptamak için, toplam outputu sabit tutarak faktör  mik-
tarlarını marjda değiştirirsek (15.3) gereğince (15.23)'den: 

a dK  + b dL  = 0 K  L 

veya: 
AK" h 

— dK  /dL  — — = — k  (15.24) a L a 

yani marjinal ikame oranı sermaye yoğunluğuna bağlı olarak değişmekte, 
aynı miktar outputu elde etmek için, bir faktörden  vazgeçilen her 
birim başına giderek artan oranda diğer faktörün  kullanılması gerek-
mektedir. (15.23) ve (15.24)'ün kıyaslanması, marjinal ikame oranının, 
faktörlerin  marjinal verimlilikleri oranına eşit olduğunu göstermekte-
dir. 

Eğer faktörler,  marjinal katkılarına eşit fiyat  elde ederlerse, toplam 
gelir ödemeleri (G): 

G = a ^ K  + b — L = (a+b)  Y A. L 

olmakta, ölçeğe göre verim sabitken outputla gelir ödemeleri eşitlen-
mektedir. Artan verim (o-f-6>l)  ve azalan verim (a-j-6<l) hallerinde 
gelir ödemeleri sırasıyla outputu aşmakta ve outputtan daha düşük 
olmakta; işgücüne, marjinal katkısına eşit bir fiyat  ödendiği varsayılırsa 
ilk durumda üreticiler sermayenin marjinal katkısmdan daha az, ikinci 
durumda ise daha fazla  kâr elde etmektedirler. Böylece artan ve 
azalan verim halinde kâr, ücretten ve outputtan bağımsız olarak belir-
lenememekte, arta-kalan bir gelir kategorisi niteliğine bürünmektedir. 
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Eğer ölçeğe göre verim sabitse fonksiyon: 

Y  = K"  L1-" = (K  /L)a  L 
veya: 

y = ka  (15.25) 
şeklinde yazdabilir. Sermayenin marjinal verimliliği pozitif  olup k  art-
tıkça sürekli olarak azalmaktadır. 

dyjdk  = ak""1  > 0 d2y  Jdk2  = - a( l -a) / /c2 '" < 0 (15.26) 

olduğundan fonksiyon  (15.7)'deki özelliklere sahiptir. Tam rekabet 
koşulları altında kâr maksimizasyonu: 

r = ak"'1;  w = ka  — kr  = ( 1 - a ) ka  (15.27) 

yani faktör  fiyatları  ile marjinal verimliliklerin eşitlenmesini sağlamak-
tadır. 

Ölçeğe göre sabit verim halinde marjinal ikame oranı: 

dK  /I  - a\ /  K  \ w 

haline gelmekte, eş-ürün eğrisinin eğiminin faktör  fiyatlarının  oranına 
eşit olduğu noktada kâr maksimizasyonu gerçekleşmek edir. Herhangi 
bir veri faktör  fiyat  oranında kâr maksimizasyonuna yönelik üreticilerin 
hangi sermaye yoğunluğunu seçecekleri, üretim fonksiyonunda  out-
putun sermaye ve işgücü esnekliklerine, yani o ve 1 —o katsayılarına bağlı 
olmaktadır. Outputun sermaye esnekliği a ne kadar yüksekse, eş-ürün 
eğrisi üzerindeki herhangi bir noktadaki K  JL  oranı o kadar yüksek 
olacaktır. Bu nedenle a katsayısı faktör  yoğunluğu  katsayısı  olarak da 
tanımlanabilir. 

Faktörler arasındaki ikame esnekliği: 

(1 — a) ka  (a ka_1) 
° " ~ a k k"  (a  — 1 )k"->  = 1 ( 1 5 " 2 8 ) 

olduğundan faktör  oranlarındaki değişme gelir dağılımını etkileme-
yecektir. Faktör gelirlerinin birbirine oranı: 

w Irk  = (1 — a)/a  (15.29) 

yani, outputun faktör  esnekliklerinin oranına eşittir. Faktör esneklik-
leri tamamen üretim teknolojisinin koşulları tarafından  belirlendiğine 
göre bölüşüm, faktör  arzlarmdan ve kullanımından bağımsız olarak 
saptanabilmektedir. Bunun için gerekli koşular sadece tam rekabet, kâr 
maksimizasyonu ve uyumlu üretim fonksiyonudur. 
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Faktörlerin gelir payları faktör  arzlarından bağımsız olduğu halde 
faktör  fiyatları,  r ve w, (15.27)'de görüldüğü gibi faktör  miktarlarından 
bağımsız değildir. (15.27)'deki eşitlikler, denge durumunun özelliğini 
göstermekte, bu durumda k  ve faktör  fiyatları,  Şekil 15.4'deki biçimde 
belirlenmektedir. Sermaye ve işgücünün talep fonksiyonları  (15.23) 
ve (15.27)'deki kâr maksimizasyonu koşullarından türetilmekte, aza-
lan marjinal verimlilik nedeniyle faktör  talebi, faktör  fiyatlarının 
azalan bir fonksiyonu  olmaktadır.1 Bu talep eğrileri arz eğrileri ile bir-
likte faktör  fiyatlarını  ve miktarlarını belirlemekte, denge durumunda 
(15.27) gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, ekonomide kullanılan işgücü 
ve sermaye miktarları belirlendiği anda, faktör  fiyatları  doğrudan 
doğruya üretim fonksiyonundan  türetilebilir. 

Üretim fonksiyonu  ekonominin üretim teknolojisini göstermekte ve 
fonksiyon  üzerindeki her nokta farklı  bir tekniği vermektedir. Teknikler 
birbirlerinden sermaye-işgücü ve sermaye-hasıla kastayılarıyla ayrıl-
maktadır. Output ve inputların teknik birimlerle ölçülebilir nitelikte 
olması, üretim tekniklerinin süreklilik göstermesi, kâr oranı ile sermaye-
miktarı yoğunluğunun ters yönde hareket etmesi, modelde sadece 
pozitif  reel Wicksell  etkisinin  mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. 
Nitekim (15.27)'den: 

w(.i  -aya 
i k l d w = -  C(1 _„)»/« > 0 ( 1 5 - 3 0 > 

olduğu, yani ıv ile fc'nın  aynı; r ile fc'nın  tors yönde değiştiği ve bu 
değişmenin sürekli olduğu görülebilir. Aynı şekilde modelde sermaye-
hasıla katsayısı ile kâr oranı arasındaki ilişki de tek yönlü ve monoton-
dur. Şekil 15.4'de OD doğrusunun eğiminin tersi, DM/OM, sermaye-
hasıla katsayısını vermektedir. Outputun sermaye esnekliği a < 1 ol-
duğu için, fc'deki  bir artış outpııtu daha düşük bir oranda artırmakta, 
k  arttığı ve kâr oranı azaldığı zaman OD doğrusunun eğimi azalmakta, 
sermaye-hasıla katsayısı artmaktadır. Nitekim (15.27)'de 

k a 
y ~ r 

dv/dr  < 0 (15.31) 

olmaktadır. 

1 İşgücünün marjinal verimliliği kullanılan sermaye miktarına bağlı olduğu için, işgücü 
talebi sadece reel ücretin değil aynı zamanda sermayenin faktör  fiyatının  da bir fonksiyonudur. 
Aym olgu sermaye talebi için de geçerlidiı. Bu fonksiyonlarda  diğer faktörün  fiyatının  etkisi 
ikame etkisidir. 

olduğu için: 
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Sermaye yoğunluğu değiştiği zaman kâr oranı ters yönde, reel 
ücretler aynı yönde hareket etmekte, w—r ilişkisi ters yönde olmaktadır. 
Bu, ekonominin üretim teknolojisinin w—r eğrisinin eğiminin negatif 
olması demektir; (15.27)'den: 

~dT  ~ dk  dr  - (a  - 1) ak"  2 ~ ~ * < ° ^ ^ 

yani w — r eğrisinin eğimi, adam başına kullanılan sermaye miktarını 
vermektedir.1 Diğer yandan bu eğrinin esnekliği değişmemekte; top-
lam kârlarla toplam ücretlerin oranını vermektedir: 

dw/w  r dw  rk 
— —j : = —-— = (15.33) ar/r w dr  w 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonu  ölçeğe göre sabit verim varsa-
yımı altında formüle  edildiği zaman, neoklasik bölüşüm ve daha sonra 
görüleceği gibi, büyüme teorilerinin gerekleri karşılanmaktadır. Ancak, 
bu fonksiyon,  ölçekle ilgili özelliği ne olursa olsun, önemli bir sınırlama 
getirmektedir: faktörlerin  ikame esnekliğinin bire eşit olması. Bu 
olgu faktör  paylarının tamamen üretimin teknik koşullarına bağlı olarak 
belirlenmesine yol açmakta, outputla ücret arasında oransal bir ilişki 
ortaya çıkartmaktadır. (15.27)'den bu ilişki şu şekilde türetilebilir: 

y = — w (15.34) 
1 — a 

Bu ilişki ücretlerin, işgücünün ortalama verimliliği (y) ile aynı oranda 
arttığını göstermektedir. Oysa ampirik gözlemler, işgücü verimliliği 
ile ücret arasında değişen-oranlı bir ilişki olduğunu göstermekte ve 
bu ilişki: 

y — a w x (15.35) 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu ilişkinin (15.34) ile farkı,  burada 
olmasıdır. A = 1 olduğu zaman a = 1 /(I — a), işgücü verim-

liliğinin ücretlere oranına, yani işgücünün gelir payının tersine eşit 
olmakta ve Cobb-Douglas fonksiyonunun  gösterdiği eşitlik, (15.34), 
geçerli hale gelmektedir. 

Dolayısıyla, ortaya çıkan sorun, (15.35)'deki ilişkinin ne tip bir 
üretim fonksiyonu  öngördüğü veya bu ilişkinin ne tip bir fonksiyondan 

( v ) 
1 Ekonominin teknolojisinin w - r ilişkisini (15.27)*den türetebiliriz: it' -- (! — a) 
aıa-ı 

Bunun türevi (15.32)'ye eşittir. 
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türetilebileceği sorunudur. Bu sorunu çözümleme çabası neoklasik 
teoriyi C.E.S. veya sabit ikame esnekliğine sahip üretim fonksiyonuna 
ulaştırmıştır. Bu fonksiyon  ölçeğe göre sabit verim göstermekte ve 
faktörlerin  marjinal verimliliği ile ilgili genel neoklasik ilkelere uy-
maktadır. 

Bu fonksiyona  ulaşmada izlenen yolu görmeden önce (15.35)'deki 
ilişkide A'nın ikame esnekliğini gösterdiğini saptayabm. Bu ilişkinin 
arkasındaki üretim fonksiyonunun  ölçeğe göre sabit verim gösterdiği 
varsayıldığına göre, (15.21) gereğince ikame esnekliği, outputun ücret 
esnekliğine eşittir: y — a. (15.35)'de outputun ücret esnekliğini he-
saplarsak : 

dy  M> , / ı e o ^ 
y — X  = a (15.36) 

aw y 
yani (15.35)'deki ilişkiyi veren ölçeğe göre sabit verimli üretim fonksi-
yonunun ikame esnekliği Â'ya eşit olup sabittir. 

C.E.S. üretim fonksiyonunun  türetilmesinde şu yol izlenmektedir: 
bu fonksiyon  ölçeğe göre sabit verim gösterdiğine göre, (15.14)'deki 
eşitlik bıi fonksiyon  için de geçerlidir. Dolayısıyla: 

w = /  (k)  - kf'(k)  = y - k -ğ- (15.37) 

olmalıdır. Böylece (15.35) ve (15.37), C.E.S. üretim fonksiyonunun 
iki ilişkisini göstermektedir. Bu ilişkiler arkasındaki fonksiyonu,  y = 
f  (fc)'yı  saptamak için (15.37)'yi (15.35)'de yerine koyarsak: 

olacaktır. Bu difransiyel  denklemin çözümü C.E.S. fonksiyonunu  ver-
mektedir. Bu çözümü elde ederken 

p = İ - - l = — — 1 ; s = oT1/* = «"!/<* . (15.39) 
A a 

tanımlarını kullanırsak; C.E.S. fonksiyonu,  genel şekliyle: 

Y = (/S K~p  + £ L-pp/p (15.40) 
olmaktadır. Bu fonksiyonda  difransiyel  denklemin çözümü sırasında 
yapılan entegral işleminde sabit terimin katsayısıdır. 
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(15.40) ölçeğe göre sabit verim göstermektedir: 

\fi  (cK)~P  + e (cL)~P ]"l'P = cY 

olduğundan fonksiyon: 
' / k \ ~ 1 , a 

y = (0ATP  + e)-'/p  ; dyldk  = Py—J  > 0 (15-41) 

şekline indirgenebilir, ikame esnekliği, A, pozitif  (yani 1 + p > 0) oldu-
ğu için, azalan marjinal verimlilik egemendir; d2y/8k2  < 1. 

Cobb-Douglas fonksiyonunda  olduğu gibi, bu fonksiyonun  da 
etkinlik ve faktör  yoğunluğu parametrelerini saptayabilmek için; 

t 
y~P = s + 0 y? = d  (15.42) 

tanımlarını yaparak (15.40) ve (15.41)'i yeniden düzenlersek, C.E.S. 
üretim fonksiyonunu: 

Y  = y [  d  K  P + (1 — d)  L _ P ] _ 1 / P (15.43) 

veya her iki tarafı  L ile bölerek: 

y = y [ök~  p + (1 — d)  ] _ 1 / P (15.44) 

şekline dönüştürebiliriz. 

Fonksiyonun bu şeklindeki parametrelerden y etkinlik; 6, faktör 
yoğunluğu; p ise ikame parametreleridir, y, Cobb-Douglas üretim 
fonksiyonundaki  A gibi, belli bir input bileşiminden elde edilecek outpul 
miktarını belirler ve bu parametredeki değişme, etkinlikteki değişme-
nin bir ölçüsüdür, p, yukarıda saptandığı gibi, fonksiyonun  ikame 
esnekliğini yansıtan bir parametredir. İkame esnekliği: 

A = <j = - — — > 0 (15.45) 
1 + p 

olduğu için, p, sonsuz ile — 1 arasmda değerler olabilir, p = co olduğu 
zaman g = 0 olacak, yani faktörler  arasında ikame olanağı ortadan 
kalkacak; p = — 1 olduğu zaman ise er = eo olacak, yani faktörler 
tamamen birbirlerinin yerine kullanılabilecek, kısaca tamamen aynı 
fonksiyonu  görebilecektir. p = 0 olduğu zaman a = 1 olmakta ve C.E.S. 
üretim fonksiyonu,  Cobb-Douglas üretim fonksiyonu  haline dönüşmek-
tedir. Bu nedenle C. E.S., Cobb-Douglas fonksiyonunu  özel bir hâl ola-
rak içeren daha genel bir üretim fonksiyonudur:1 

1 Bunu saptamak için (15.40)'daki C.E.S. fonksiyonun  toplam difransiyeli  hesaplanır ve 
p=0 olduğu göz önünde tutulursa: dY/Y  — [i  dK[K  + E dL  jL bulunur. Bunun entegrali 
(15.46)'daki fonksiyonu  verecektir. 
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Y = AK0L«  (15.46) 

p = 0 iken (15.42) gereğince fi  + s = 1 olduğundan bu Cobb-Douglas 
fonksiyonu  da ölçeğe göre sabit verim gösterecektir. 

(5'nın faktör  yoğunluğunu belirleyen katsayı olduğunu saptamak 
için, bu fonksiyonun  marjinal ikame oranını (15.24) ve (15.24.a)'ya 
benzer şekilde hesaplarsak: 

^ W "  - T  « 
dK 
dL 

İkame esnekliği veri iken, herhangi bir faktör  fiyat  oranında (yani, 
eş-ürün eğrisi üzerindeki herhangi bir noktada) kullanılan sermaye 
yoğunluğu d  katsayısına bağlıdır, ö ne kadar yüksek ise, kâr maksimi-
zasyonunu sağlayan sermaye yoğunluğu da o derecede yüksektir. 
(15.47) ile (15.24.a) arasındaki benzerlik, Cobb-Douglas üretim fonk-
siyonunda a parametresinin işlevini C.E.S. fonksiyonunda  d  para-
metresinin yüklendiğini açıkça göstermektedir. Diğer yandan her 
iki fonksiyondan  türetilen ikame oranı eşitliğinde, sermaye işgücü 
oranının (KjUnın) üssünün tersi, o fonksiyonun  ikame esnekliğini 
vermektedir. Bu, Cobb-Douglas'da 1; C.E.S. fonksiyonunda  1 / ı / < T = 

cr'ya eşittir. 

C.E.S. fonksiyonunun  gelir dağılımına ilişkin özellikleri, daha 
önce uyumlu üretim fonksiyonunda  görülen özelliklerle aynıdır: üretim 
faktörleri,  marjinal verimliliklerine eşit fiyat  elde ettikleri zaman top-
lam gelir ödemeleri toplam outputa eşittir: 

o v o V 
r = ây-p (Y/K)1/a  ; « , = _ = ( l - a ) y-p (15.48) 

olduğundan: 

T  K  + w L = Y 

eşitliği sağlanmaktadır. Faktör gelirlerinin payları (15.47)'den türeti-
lebilir: 

fc<ı-«>/«  = k? (15.49) 
rk 

olmakta ve c # 1 olduğu zaman, gelir payları, faktör  yoğunluğuna 
bağlı olarak değişmektedir. Eğer a < l (p>0) ise, sermaye yoğunluğu 
arttıkça ücretlerin payı artacak, aksi halde ise azalacaktır. a = l olduğu 
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zaman (15.49), Cobb-Douglas fonksiyonunun  faktör  payları eşitliği, 
(15.29), ile özdeş hale gelmekie, k  ne değer alırsa alsın sabit kalmaktadır. 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda  faktörlerden  biri sabit kal-
dığı, diğeri arttığı zaman, artan faktörün  marjinal katkısı azalmakta; 
ancak sürekli olarak pozitif  kalmakta; dolayısıyla output sürekli olarak 
artmaktadır. Değişen faktör  sonsuza doğru gittiğinde, bu faktörün 
marjinal katkısı sıfıra  doğru, output ise sonsuza doğru yönelmektedir. 
C.E.S. üretim fonksiyonunda  bu ilişkiler tamamen ikame esnekliğinin 
değerine bağlıdır; (15.44) ve (15.48)'den: 

p <0, yani o > 1 ise, k-> os ikeny -> co , r-+yd~l/P 
(15.50) 

p>0, yani <y < 1 ise, co ikeny -*y(l-<5)-1/P, r 0 

olduğu saptanabilir. İkame esnekliği birden küçük olduğu zaman, 
sabit üretim faktörü  giderek output miktarını sınırlamakta, değişen 
üretim faktörü  sabit faktörle  kolaylıkla ikame edilemediği için hem bu 
faktörün  marjinal katkısı sıfıra  inmekte, hem de outputun artışına bir 
sınır gelmektedir. Aksine <T>1 iken faktörler  kolaylıkla birbirlerinin ye-
rini alabilmekte, bunun sonucunda değişen faktörün  katkısı belli bir 
değerin, y(5_1/P'nun altına düşmemekte ve output sınırsız olarak arta-
bilmektedir. 

15.5. ÜRETİM  FONKSİYONU  VE  TEKNOLOJİK  GE-
LİŞME 

Neoklasik üretim fonksiyonu  ekonominin üretim teknolojisini 
tanımladığı için, teknolojik gebşme üretim fonksiyonunun  parametre-
lerinin, dolayısıyla inputlarla output arasındaki ilişkinin değişmesi 
demektir. Bu olgu neoklasik teoride iki farklı  şekilde ele alınmaktadır: 
içerilmiş ve içerilmemiş teknolojik gelişme. Bunlardan ilkinde teknolojik 
gelişmenin gerçekleşmesi yatırım yapılmasına bağlı olduğundan bu, 
daha sonraki bölümde, birikim süreci ile birlikte neoklasik büyüme 
teorisi içiiıde incelenecektir. İçerilmemiş teknolojik gelişme, yatırım ve 
birikim olgularından bağımsız olarak, mevcut sermaye stoku ve iş-
gücünün etkinliğinin, yaııi belli bir input bileşiminden elde edilen out-
put miktarının zaman içinde sürekli olarak artması şeklinde tanım-
lanabilir. Neoklasik modellerin çoğunda olduğu gibi teknik bilgi dü-
zeyinin dışsal değişkenlere bağlı olarak sabit bir oranda sürekli bir şe-
kilde arttığı varsayılırsa, içerilmemiş teknolojik gelişme şu şekilde 
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açıklanabilir: her dönemde, mevcut sermaye stoku, en son teknik bilgi 
düzeyinin gerektirdiği biçimde yoğrularak bu bilgi düzeyini içeren 
yeni üretim araçlarına dönüştürülmekte, işgücü de bu makineleri 
kullanabilecek şekilde eğitilmektedir. Dolayısıyla, teknik gelişmenin 
sağlanması yeni yatırım yapılmasını gerektirmemekte; mevcut fak-
törlerin etkinliği birikim olmaksızın da artabilmektedir. Eğer o dö-
nemde yeni yatırım yapılıyorsa, bu yatırımın getirdiği teknoloji ile 
mevcut üretim araçlarının içerdiği teknoloji arasında bir fark  mevcut 
değildir. 

Bu tip bir teknolojik gelişme iki neden dolayısıyla "tanrı arma-
ğanı" veya "gökten inme" niteliğindedir. Bir kere, yaklaşım, teknik bilgi 
düzeyinin neden ve nasıl geliştiğini açıklamamakta, sadece varsay-
maktadır. İkincisi, mevcut üretim araçları ve işgücünün bu varsayılan 
teknik bilgi düzeyinin gerektirdiği biçime sokulması bir üretim süreci 
olarak tanımlanmamakta, işgücü harcanmasını gerektirmemektedir. 
Bunu sağlayan şey, sermayenin yoğrulabilirliği varsayımıdır. Bu var-
sayım, bütün teknolojik bilgi düzeylerinde, bütün üretim araçlarının 
aynı niteliğe sahip olmasını, yani sermayenin homojenliğini sağ-
lamaktadır. 

Bu anlamda bir teknolojik gelişmenin ortaya çıkması, üretim 
fonksiyonunun  zaman içinde sürekli olarak kayması demektir. Bu 
kaymanın ne şekilde olduğu teknolojik gelişmenin türünü belirlemekte-
dir. Üretim fonksiyonundaki  kayma, sermaye ile işgücü arasındaki 
dengeyi ve dolayısıyla gelir dağılımını etkilemediği zaman nötr; aksi 
takdirde işgücü veya sermaye-kullanımlı  olarak tanımlanmaktadır. 
Ancak, teknolojik gelişmenin nötr; işgücü-kullanımlı; sermaye-kul-
lanımlı olarak tanımlanmasında tek bir kıstas bulmak olanağı yoktur. 
Üretim fonksiyonu  zaman içinde kaydığı zaman, farklı  dönemlere ait 
üretim fonksiyonları  üzerindeki hangi noktaların birbirleriyle kıyasla-
nacağı sorunu ortaya çıkmakta; farklı  noktaların kıyaslanması, tek-
nolojik gelişmenin tanımlanmasında farklı  kıstaslara yol açmaktadır. 

Şekil 15.5.'de / 1 5 üretim fonksiyonunun  teknolojik gelişmeden 
sonra aldığı bir biçimi göstermektedir. Şekilde ortaya çıkan teknolojik 
gelişme, Hicks'in  kıstasına göre nötr teknolojik gelişmedir. Bu gelişmeyi 
şu şekilde tanımlamak mümkündür: belli bir sermaye-işgücü oranında 
faktörlerin  marjinal verimliliklerinin birbirine oranını değiştirmeyen 
teknolojik gelişme Hicks-nötr  teknolojik gelişmedir. Üretim fonksiyonu 
uyumlu olduğu zaman, faktör  fiyatları  faktörlerin  marjinal verimlilikle-
rine ve faktör  fiyatları  oranı da marjinal ikame oranına eşit olduğundan, 
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Hicks-nötr teknolojik gelişme bölüşüm ve ikame oranı açısından da 
tanımlanabilir: kısaca, bu, belli  bir faktör  yoğunluğunda,  marjinal ika-
me oranını ve faktör  paylarını değiştirmeyen teknolojik gelişmedir. 
Şekil 15.5.'de sermaye-işgücü oranı k*  iken, faktörlerin  marjinal 
verimliliklerinin ve faktör  fiyatlarının  oranı, hem teknolojik gelişmeden 
önce, hem de sonra aynıdır.: 

OR = «ı/r = wı/r, = - dK/dL  (15.51) 

Diğer yandan faktör  yoğunluğu, k*, değişmediği için, faktör  gelir-
lerinin oranı da sabit kalmaktadır: 

w/rk*  = wı/rık*  (15.51.a) 

Teknolojik gelişme belli bir faktör  bileşiminden, fe*'dan  elde edilen 
output miktarını arttırmaktadır: yı>y. Faktörlerin marjinal verim-
lilikleri değişmekte ancak bunların birbirine oranı sabit kalmaktadır. 
Bu nedenle gelir dağıhmı değişmemekte, ücretler ve kârlar outputla 
aynı oranda artmaktadır. Bu, üretim fonksiyonunda  outputun faktör 
esnekliklerinin değişmemesi demektir. Outputun sermaye esnekliği: 

(dy/dk)  (k/y)  = r = r, £ (15.51.b) 
y y ı 

olduğundan, kârların payının sabit kalması, sermaye esnekliği paramet-
resinin değişmemesini gerektirir. Aynı husus işgücü esnekliği için de 
geçerlidir. 

Üretim fonksiyonu  belli bir sermaye yoğunluğunda Hicks-nötr 
özelliği gösterecek şekilde kaydığı halde diğer sermaye yoğunluklarında 



436 ÇAĞDAŞ NEOKLASIK YAKLAŞıM 

bu özelliği göstermeyebilir. Ancak literatürde Hicks-nötr teknolojik 
gelişine, üretim fonksiyonu  üzerindeki bütün noktaları  kapsayacak 
şekilde tanımlanmakta, yani (15.51)-(15.51.b)'deki özellikler bütün 
sermaye yoğunlukları için geçerli sayılmaktadır. 

Bu tanım aynı zamanda Hicks anlamında nötr olmayan teknolojik 
gelişme türlerini de belirlemektedir. Eğer teknolojik gelişme işgücünün 
marjinal verimliliğini, sermayenin marjinal verimliliğine oranla daha 
fazla  artırıyorsa, bu gelişme işgücü-kullanımlı  teknolojik gelişmedir. 
Bu durumda ücretin kârlara oranı ve marjinal ikame oranı artacaktır. 
Şekil 15.5'de bu, Dı noktasında f  eğrisine teğet olan doğrunun, yatay 
ekseni B noktasının sol tarafından  kesmesi demektir. Aksine, eğer tek-
nolojik gelişme sermayenin marjinal verimlililiğini daha fazla  artırı-
yorsa gelir dağılımı kârlar lehine dönecek ve D1 noktasından çizilen 
teğet, ekseni R noktasının sağında kesecektir. Teknolojik gelişme işgücü-
kullanımlı olduğu zaman outputun işgücü esnekliği; sermaye-kullanım-
lı olduğu zaman ise sermaye esnekliği artacaktır. Outputun faktör 
esneklikleri faktör  yoğunluğunu belirlediğine göre, teknolojik gelişmeden 
sonra ilk durumda eş-ürün eğrileri üzerindeki noktalarda daha çok 
işgücü, ikinci durumda ise daha çok sermaye kullanılmaktadır. Şe-
kil 15.5.'de D ve Dı noktalarında üretim fonksiyonunun  sermaye 
esnekliği aynı ise, teknolojik gelişme Hicks-nötr; Dı noktasının 
esnekliği daha fazla  ise Hicks-sermaye-kullanımk; daha düşük ise 
Hicks-işgücü-kullanımlı olmaktadır. 

Her ne kadar Harrod, üretim teknolojisini üretim fonksiyonu  çer-
çevesinde ele almamakta ise de, Harrod-nötr  teknolojik gelişme kav-
ramının karşıtını, üretim fonksiyonu  yaklaşımında da türetmek 
mümkündür. Harrod, nötr teknolojik gelişmeyi şu şekilde tanım-
lamaktadır; kâr (veya Harrod'un değimiyle faiz)  oranı veri iken, tek-
nolojik gelişme sermaye-hasıla katsayısını değiştirmiyorsa nötr bir tek-
nolojik gelişmedir. Buna karşılık Harrod-sermaye kullanımlı teknolo-
jik gelişme, veri kâr oranında sermaye-hasıla katsayısını artıran; Har-
rod-işgücü-kullanımlı teknolojik gelişme ise bu katsayıyı azaltan 
teknolojik gelişmedir. Diğer bir deyimle Harrod, teknolojik gelişmeyi 
tanımlarken, üretim fonksiyonları  üzerinde aynı kâr  oranını veren nok-
talardaki sermaye-hasıla katsayılarını kıyaslamaktadır. Şekil 15.6 
Harrod-nötr teknolojik gelişmeyi göstermektedir. D ve E noktalarında 
hem sermaye-hasıla katsayısı (OD ve OE'nin eğimlerinin tersi), hem de 
sermayenin marjinal verimliliği (D ve E noktalarında üretim fonk-



ÜRETIM VE BÖLÜŞÜM 437 

y 

o U 
M V 

ŞEKÎL 15.6. 

»iyonlarının eğimleri) aynı olduğundan üretim fonksiyonunûn  /'den 
/ı'e kayması Harrod-nötr bir teknolojik gelişme ortaya çıkarmaktadır. 
Hem kâr oranı hem de sermaye-hasıla katsayısı aynı olduğundan: 

olmakta, yani faktör  payları sabit kalmaktadır. Bu eşitlik, outputun 
sermaye esnekliğini verdiğinden, Harrod-nötr teknolojik gelişme, ser-
maye esnekliğinin sabit kalması demektir. Diğer yandan Harrod-ser-
maye-kullanm lı teknolojik gelişme, veri kâr oranında, sermaye-hasıla 
katsayısını ve kâr payını artıran; işgücü-kullanımlı teknolojik gelişme 
ise bu oranları azaltan teknolojik gelişme olduğundan ilkinde sermaye 
esnekliği artmakta, ikincisinde ise azalmaktadır. 

Harrod-nötr teknolojik gelişme, veri bir faktör  yoğunluğunda 
sermayenin marjinal verimliliğini artırmaktadır; kâr oranı D' noktasında 
D noktasmdakinden daha yüksektir. Dolayısıyla, teknolojik gelişme-
ye rağmen kâr oranının sabit kalması, azalan marjinal verim ilkesi 
gereğince, sermaye yoğunluğunun artmasını gerektirir; nitekim Şekil 
15.6'da sermaye yoğunluğunun OM'den ON'ye çıkması, kâr oranının 
sabit kalmasına yol açmaktadır. Diğer yandan teknolojik gelişmenin 
aynı zamanda sermaye-hasıla katsayısını değiştirmemesi için; sermaye 
yoğunluğunda, kâr oranını sabit tutacak şekilde meydana gelen değiş-
menin, göreli olarak outputta meydana gelen değişmeye eşit olması 
gerekir. Bu ise gelir dağılımının değişmemesi demektir: toplam kârlar 
(rk),  output (y) ve reel ücret (w)  aynı oranda artacaktır. 

rk/y  = rk,  /yı (15.52) 
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Teknolojik gelişme hem Hicks, hem de Harrod anlammda nötr 
olabilir. Eğer Şekil 15.6.'da D noktasından / fonksiyonuna  çizilen 
teğet ile D' noktasından fı  fonksiyonuna  çizilen teğet Ok  ekseninin 
sol tarafında,  Şekil 15.5.'de olduğu gibi aynı noktada kesişirse, tek-
nolojik gelişme aynı zamanda Hicks-nötr kıstasına da uyacaktır. Bu du-
rumda teknolojik gelişmeye rağmen hem w /r oranı hem de k ly oranı sa-
bit kalacaktır. Hicks-nötr teknolojik gelişme D ve D' noktalarının; 
Harrod-nötr teknolojik gelişme ise D ve E noktalarının aynı esnekliğe 
sahip olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle teknolojik gelişmenin 
her iki kıstasa göre de nötr olması, D, D' ve E noktalarının aynı es-
nekliğe sahip olması demektir. D ve D' farklı  dönemlerdeki üretim fonk-
siyonlarının; D' ve E aynı dönemdeki üretim fonksiyonunun  üzerindeki 
noktalar olduğuna göre, teknolojik gelişmenin her iki anlamda da nötr 
olması için, üretim fonksiyonu  üzerindeki bütün noktaların aynı es-
nekliğe sahip olması ve teknolojik değişmenin bunu etkilememesi 
gerekir. Diğer yandan Hicks-nötr teknolojik gelişme aynı k  düzeyinde; 
Harrod-nötr teknolojik gelişme ise k  ve y aynı oranda arttığı zaman 
gelir dağılımının sabit kalmasını gerektirdiği için, teknolojik gelişme 
her iki anlamda da nötr olduğunda, faktör  miktarlarındaki göreli 
değişme faktör  fiyatlarındaki  göreli değişmeye eşit olmaktadır. Bu 
ise faktörler  arasındaki ikame esnekliğinin bire eşit olması demektir. 
Kısaca, ikame esnekliği bire eşit olduğu zaman eğer teknolojik gelişme 
Harrod (Hicks) anlammda nötr ise, aynı zamanda Hicks (Harrod) 
anlamında da nötrdür. 

Teknolojik gelişmenin içerilmemiş olduğu varsayıldığında, üretim 
fonksiyonu  zaman içinde sürekli olarak kaydığından, zaman üretim 
fonksiyonunda  bir değişken olarak yer almaktadır: 

Y = F(K,  L, t) (15.53) 

Bu fonksiyonda  t'nin Y ile ilişkisi, teknolojik gelişmenin ne türde ol-
duğunu belirlemektedir. Hicks-nötr teknolojik gelişme, üretim fonk-
siyonun bütünüyle eşdenli bir şekilde kayması demek olduğundan bu: 

y = A(t)  F  (K,  L) (15.54) 

şeklinde ifade  edilebilir. Burada A, üretim fonksiyonunun  etkinlik 
katsayısı olup zaman içinde sürekli  olarak, sabit bir oranda artmak-
tadır. Bu oranı A ile gösterirsek, fonksiyon: 

Y  = eu F  (K,L)  (15.55) 

şeklinde yazılabilir. Burada A(t)  = ex ' olarak tanımlanmakta ve 
t—0 iken (başlangıç döneminde) ^4(0) = 1 olduğu, yani Y, K  ve L'nin 
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indeks sayıları ile ifade  edildiği varsayılmaktadır, t arttıkça belli bir 
input bileşiminden elde edilen output X oranında artmaktadır. Hem 
sermayenin hem de işgücünün marjinal verimi aynı oranda arttığı için 
ikame oranı ve gelir dağılımı değişmemektedir. 

Harrod-nötr teknolojik gelişme, (15.53)'deki üretim fonksiyonu 
çerçevesinde şu şekilde formüle  edilebilir. 

y = F  [K,  A(t)L]  (15.56) 
veya: 

y = F  (K,  e*'L)  (15.57) 
Üretim fonksiyonu  ölçeğe göre sabit verimli iken, K  ve L aynı oranda 
arttığı zaman y de aynı oranda artacak, y / L ve YjK  değişmeyecektir. 
Harrod-nötr teknik gelişme, K  ve Y  aynı oranda artarken (ve dolayı-
sıyle KjY  sabit kalırken) y/L'nin artmasını öngörmektedir. Ölçeğe 
göre sabit verim varsayımı altında bu, işgücünün ortalama verimlili-
ğinin artması ile mümkündür. Bunun toplam output üzerindeki etkisi, 
işgücü miktarındaki artışın etkisi ile aynıdır. L, istihdam edilen işçi sa-
yısı ise ve bu işgücü belli bir sermaye stokunu kullanarak 100 birim 
output üretiyorsa, işgücü verimliliği sabit iken outputun 110 birime 
çıkarılması, ölçeğe göre verim sabitken hem işgücünün, hem de sermaye 
stokunun % 10 arttırılmasını gerektirecektir. Buna karşılık işgücü ve-
rimlililiği % 10 artıyor; yani sermaye stoku % 10 arttırıldığı zaman aynı 
sayıda işğücü 110 birim output üretebiliyorsa, bu verimlilik artışı, 
işçi sayısının artışı ile aynı nitelikte olacak; ancak burada işçi sayısı 
değişmediği için Y/L  artacaktır. Bu durumda işçi sayısı ile ölçülen 
işgücü miktarı sabit kaldığı halde, etkinlik  birimiyle  ölçülen işgücü 
miktarı (Le) artmış demektir. Dolayısıyla (15.57)'de K  ve Le = e A t L 
aynı oranda arttığı zaman, ölçeğe göre sabit verim nedeniyle output 
da aynı oranda artacaktır. Lc'deki artış bir yandan teknolojik gelişmeyi 
diğer yandan da işçi sayısmdaki artışı içermektedir. Dolayısıyla, 
etkinlik birimi ile ölçülen işgücü, işçi sayısından daha yüksek bir oran-
da artmaktadır. Sermaye stoku Le ile aynı oranda arttığı zaman out-
put da aynı oranda artacak ve YİL yükselecektir. Bu nedenle (15.57)'de-
ki üretim fonksiyonu: 

Y  — F (K,  Le) (15.57.a) 
şeklinde yazılırsa, fonksiyonunun  ölçek ve ikame ile ilgili özellikleri de-
ğişmeyecektir. 

Burada Hicks tipi nötr teknolojik gelişmenin, her iki faktörün  de 
ortalama verimliliğini aynı oranda arttıran teknolojik gelişme olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Eğer ölçeğe göre verim sabitse: 
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F e^L) = e X t F  (K,  L) (15.58) 
olacağından, Hicks-nötr teknolojik gelişme, y ve y /fc'yı  aynı oranda 
değiştirmektedir. 

Aynı şekilde, sadece sermayenin etkinliğini belli bir oranda artıran, 
Harrod-nötr gelişmenin simetriği bir nötr teknolojik gelişme kavramına 
da ulaşılabilir. Solow-rıötr  teknolojik gelişme olarak bilinen bu durum-
da üretim fonksiyonu: 

Y  = F  [  ex'K,  L] (15.59) 
şeklini olacaktır. Solow-nötr teknolojik gelişme, Harrod-nötr geliş-
menin gösterdiği özelliklerin tam simetriğini verecektir: veri bir reel 
ücret düzeyinde Y  jL oranını ve dolayısıyla gelir dağılımını etkilemeyen 
teknolojik gelişme Solow-nötrdür. Bu tip nötr teknolojik gelişme Şekil 
15.7.'de gösterilmektedir: üretim fonksiyonu  /'den /ı'e kaydığı zaman 
veri reel ücret (w*)  düzeyinde Y  jL = y* değişmemektedir. Böylece gelir 

dağıkmı, w /y,  sabit kalmakta; sermayenin marjinal verimliliği ve kâr ora-
nı arttığı için, daha düşük bir sermaye yoğunluğunda aynı miktar kâr 
ve output elde edilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi Solow-nötr tekno-
lojik gelişme w veri iken sermaye-hasıla katsayısının azalmasına yol 
açmaktadır: kjy* < k jy*. Solow'un kıstaslarına göre işgücü-kulla-
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ııımlı teknolojik gelişme, veri bir ücret düzeyinde LjY  — 1 jy oranını 
ve ücret payını arttıran; sermaye-kullanımlı teknolojik gelişme ise bu 
oranları azaltan teknolojik gelişmedir^ 

Teknolojik gelişme hem Harrod, hem de Solow anlamında aynı oran-
da nötr olduğu zaman, Hicks anlamında da aynı oranda nötrdür. Bu, 
(15.58)'in, ölçeğe göre sabit verim varsayımı altında, (15.57) ve (15. 
59)'un bileşimi olarak ortaya çıkmasında açıkça gözlenmektedir. Bu 
üç farklı  nötr teknolojik gelişme, ekonominin teknolojisinin w—r iliş-
kisi açısından da yorumlanabilir. Harrod-nötr gelişme, w—r eğrisinin 
w ekseni ile kesim noktasının (yani, tek mallı bir modelde, işgücünün or-
talama fiziksel  verimliliğinin) sürekli olarak sabit bir oranda yukarıya 
doğru kayması; Solow-nötr gelişme, bu eğrinin r ekseni ile kesim nok-
tasının (tek mallı bir modelde, fiziksel  sermaye-hasıla katsayısının) 
sağa doğru kayması; Hicks-nötr gelişme ise eğrinin tümünün, orijin-
den geçen ve bu eğriyi kesen bir doğru (yani, veri bir u> jt oranı) bo-
yunca eşdenli bir şekilde kayması demektir. 

Teknolojik gelişme hem Hicks, hem de Solow-nötr olabilir Bunun 
için Şekil 15.7.'de Ew* doğrusunun, D noktasından f  fonksiyonuna  çi-
zilecek bir teğet ile Ok  ekseninin sol tarafında  aynı noktada kesişmesi 
gerekir. Bu ise üretim fonksiyonu  üzerindeki noktaların esnekliğinin 
sabit olması demektir. Aynı şekilde teknolojik gelişme hem Harrod, 
hem de Solow-nötr olabilir: bunun için 15.7.'de F noktası ile D nokta-
sının eğiminin aynı olması gerekmektedir. D, F, E, ve G noktaları aynı 
esnekliğe sahip olduğu ve faktörler  arasındaki ikame esnekliği bire eşit 
olduğu zaman, teknolojik gelişme her üç kıstasa göre de nötr olacaktır. 

Bilindiği gibi Cobb-Douglas üretim fonksiyonu  bu özellikleri gös-
termektedir: ölçeğe göre verim sabit iken outputun faktör  esneklik-
leri sabit (o ve 1 — a) olup ikame esnekliği bire eşittir. Bu üretim fonk-
siyonu bu kıstaslardan birine göre nötr olarak kaydığı zaman, diğer-
lerine göre de nötr olarak kaymış olacak, gelir dağılımı değişmeyecektir. 
Harrod-nötr teknolojik gelişmeyi Cobb-Douglas çerçevesinde formüle 
edersek: 

Y  = K"  (euLY~a  = e a r Ka  Ll~a a=A (1—a) (15.60) 
veya: 

y = eatka  (15.60.a) 
olacaktır. Harrod-nötr teknolojik gelişme oranı 2 iken, üretim fonksi-
yonu a = X  (1—a) oranında kaymaktadır. Adam başına düşen outputun 
büyüme oranı: 
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(dyjdt)  (l/y)  = « + agk  [gk  = (dk/dt)  (1  /*)] 
veya: 

gy = x + agk 

Harrod durağan durum dengesinde adam başına düşen output ve 
sermaye aynı oranda büyüyeceği için gy=gk  yazarsak: 

gy = g k ^ * l ( l - o ) = A' (15.60.b) 
olmakta, yani y ve k, teknolojik gelişme oranında büyümektedir. 

Solow-nötr teknolojik gelişme ise: 

Y = (euK)a  L1-" = e& Ka  U'"  0 = a A (15.61) 
veya: 

y = e»f  ka  (15.61.a) 
şeklini almakta, Solow-nötr teknolojik gelişme oranı A iken, üretim 
fonksiyonu  /? = a A oranında kaymaktadır. Burada durağan durumda: 

gy = gk  = / * / ( ! - « ) = A o / ( l - o ) (15.62) 
Dolayısıyla, Harrod-nötr ve Solow-nötr teknolojik gelişme oranları 
aynı (A) iken, durağan durum dengesinde k  ve y'nin hangi durumda 
daha yüksek bir oranda büyüyeceği, outputun sermaye esnekliğine 
bağlıdır: eğer a > 1 /2 ise Solow-nötr; a < l /2 ise Harrod-nötr gelişme, 
adam başına düşen sermaye ve outputu daha yüksek oranda artıra-
caktır. 

Hicks-nötr teknolojik gelişme ise: 

Y = (eXtK)a  (e*'L)'-a  = K"  Ll~a (15.63) 
veya: 

y = eu k"  (15.63.a) 
şeklinde ortaya çıkmaktadır: Hicks-nötr gelişme oranı A iken üretim 
fonksiyonu  A oranında kaymaktadır. Durağan durum dengesinde: 

g y = g k = A / ( l - o ) (15.63b) 
yani k  ve y, hem Harrod, hem de Solow-nötr teknolojik gelişmeye 
kıyasla daha yüksek bir oranda artmaktadır. 

Böylece, Harrod, Solow ve Hicks-nötr teknolojik gelişme oranları 
aynı iken üretim fonksiyonu  farkb  oranlarda kaymış olacaktır.1 Bu, 
üretim fonksiyonu  belli bir oranda kaydığı zaman, üç kıstasa göre de 
teknolojik gelişmenin nötr olduğunu; ancak bu kaymanın Harrod, 

1 « = J ise, Harrod ve Solow-nötr teknik gelişme oranlan eşit olduğu zaman a = (3 
olmakta, yani üretim fonkaiyonu  aym oranda kaymaktadır. 
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Solow ve Hicks anlamlarında farklı  nötr teknolojik gelişme oranları 
verdiğini gösterir. Üretim fonksiyonu  y oranında kaydığı zaman: 

y = et* ka  (15.64) 

olacak ve: 
y /(I—o)  : Harrod-nötr 
y /a  : Solow-nötr 
y : Hicks-nötr 

teknolojik gelişme oranlarını gösterecektir. Kısaca, bu kayma üç kıs-
tasa göre de nötr teknolojik gelişme sağlamakta, ancak gelişme oran-
ları farklı  olmaktadır: Hicks-nötr gelişme oranı diğerlerinden daha 
küçüktür; Solow ve Harrod nötr gelişme oranlarından hangisinin daha 
büyük olduğu a katsayısının değerine bağlıdır. 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun  aksine C.E.S. fonksiyonu, 
her üç anlamda da nötr teknolojik gelişmenin aynı anda sağlanmasına 
olanak vermemektedir. Bu fonksiyonda  Harrod-nötr teknolojik gelişme: 

Y  = y [  d  K~p  + (1—d) (eXt L)-9r* (15.65) 

şeklinde tanımlanabilir. Bunun aynı zamanda Hicks-nötr olması için, 
K/L  oranı sabitken marjinal ikame oranının (veya faktör  fiyatları 
oranınm) değişmemesi gerekir. (15.65)'de marjinal ikame oranı: 

ı/a 
- dKldL  = {~T~)  e~?h* ( 1 5 , 6 6 ) 

olduğundan bu koşulun gerçekleşmesi, e"~PXt'nin sabit kalmasına bağ-
lıdır. Bu ise, p'nun tanımından: 

A - *> = 0 a 
yani <r=l olmasını gerektirir. Bu durumda C.E.S., Cobb-Douglas'a 
dönüşeceğinden Hicks ve Harrod-nötr teknolojik gelişme aynı anda 
gerçekle şebi lecektir. 

C.E.S. fonksiyonunda  Hicks-nötr gelişme: 

Y — eM  Y [ d  K  P + (1—(3) L-P]"1/P (15.67) 

şeklini alacaktır. Bu, Harrod-nötr bir teknolojik gelişme değildir. Zira: 

r = y-9 d  e"*P« (JC/Y)-l/« (15.68) 

olduğundan p 0 (o 1) olduğu sürece, sermaye-hasıla katsayısı 
(K  jY)  veri iken, teknolojik gelişme kâr oranını değiştirmektedir. 
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Aynı şekilde Solow-nötr gelişme C.E.S. fonksiyonunda: 

Y=y  [d  (e^K)"P  + ( l _ a ) ITPp/P (15.69) 

şeklini alacak ve Hicks ve Harrod anlamlarında nötr bir teknolojik 
gelişine vermeyecektir. Bu durumda kâr oranı (15.68)'e eşit olmak-
tadır. Dolayısıyla, (15.68) gereğince, (KjY) veri iken teknolojik ge-
lişme kâr oranını değiştirecek, yani Harrod-nötr bir teknolojik gelişme 
ortaya çıkmayacaktır. Diğer yandan: 

•, * /  K  \1/a 
— dK  jdL  = w/r  = \~1~) ( 1 5 ' 7 0 ) 

olduğu için, p # 0 olduğu sürece, teknolojik gelişem Solow-nötr ise, 
K jL oranı sabit kalırken ikame oranı değişecek; yani bu, Hicks-nötr 
bir teknolojik gelişme vermeyecektir. 

Özet olarak; üç nötr teknolojik gelişme tanımında da nötrlük 
kıstası olarak gelir dağılımı alınmakta ve gelir dağılımını (faktör  pay-
larını) değiştirmeyen teknolojik gelişme nötr olarak tanımlanmaktadır. 
Yine üç teknolojik gelişme kıstasına göre işgücünün payını artıran 
teknolojik gelişme işgücü-kullanımlı (veya sermaye-tasarruflu);  ser-
mayenin payını artıran teknolojik gelişme ise sermaye kullanımlı 
(veya işgücü-tasarruflu)  olarak tanımlanmaktadır. Ancak, bu üç kıstas, 
bu tanımları yaparken üretim fonksiyonu  üzerindeki farklı  noktaları 
kıyaslamaktadır. Harrod-nötr teknolojik gelişme sabit bir sermaye-
hasıla; Hicks-nötr teknolojik gelişme sabit bir sermaye-işgücü; Solow-
nötr teknolojik gelişme ise sabit bir hasıla-işgücii katsayısına göre 
tanımlanmaktadır. Üretim fonksiyonu  ölçeğe göre sabit verimli Cobb-
Douglas fonksiyonu  biçiminde olduğu zaman, bu üç orandan herhangi 
birini ve faktör  paylarını sabit tutan bir teknolojik gelişme, diğer iki 
oranı da sabit tutmakta; faktör  paylarının sabitliği diğer iki oran 
sabitken de gerçekleşmektedir. Ancak, eğer üretim fonksiyonu  C.E.S. 
gibi farklı  bir biçimdeyse, bir kıstasa göre nötr olan teknolojik gelişme 
diğer kıstaslara göre işgücü veya serınaye-kullanımlı olmaktadır. 

Harrod-nötr teknolojik gelişme işgücünün verimini artırdığı ve 
belli bir output miktarının daha az işgücü ile üretilmesine olanak 
verdiği için bu, işgücii-artışlı  bir teknolojik gelişme niteliğindedir. Aynı 
şekilde yorumlandığında bunun simetriği olan Solow-nötr teknolojik 
gelişme sermaye-artışlı  olarak adlandırılabilir. Hicks-nötr teknolojik 
gelişme ise eşit derecede işgücü ve sermaye artışlı bir teknolojik gelişme-
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dir.1 Her üç tip teknolojik gelişme de birikim ve faktör  miktarlarındaki 
değişmeden bağımsızdır: şöyle ki, sermaye birikimi ve istihdam artışı 
olmaksızın teknolojik gelişme ortaya çıkabilmekte ve adam başına üreti-
len output miktarının artmasına yol açabilmektedir. Harrod tipi nötr 
teknolojik gelişmenin, üretim süreci içinde işgücünün becerisinin gi-
derek artması ile yakın ilgisi vardır. Ancak, yaparak öğrenme olgusu-
nun sadece işgücünün değil üretim araçlarının da etkinliğini artırması 
doğaldır. Diğer yandan bunun, her iki faktörün  etkinliğini de aynı 
oranda artırarak Hicks-nötr teknolojik gelişme sağlayacağı varsayıla-
maz. Solow-nötr teknolojik gelişme, sermaye birikimi süreci ile yakından 
ilgili olduğu için içerilmiş teknolojik gelişmenin incelenmesinde daha kul-
lanışlıdır. Bununla beraber, teknolojik gelişmenin içerilmiş olması ve ileri 
teknolojiyi yansıtan üretim araçlarına yatırım yapılması, üretim fonk-
siyonunu Solow-nötr teknolojik gelişme sağlayacak şekilde kaydırma-
yabilir. Bu nedenle her üç tip teknolojik gelişme de, farklı  derecelerde 
de olsa, "gökten inme" niteliklerini korumaktadır. 

İçerilmemiş teknolojik gelişme, birikim ve büyüme sürecinden çok 
üretim fonksiyonun  statik özellikleri ile ilgilidir. Bu, içerilmemiş tek-
nolojik gelişme tanımlarının ve özelliklerinin büyüme teorisi değil, 
burada, üretim teorisi çerçevesinde ele •alınmasının temel nedenidir. 
Bununla beraber, durağan durum dengesinin sağlanıp sağlanmayacağı 
teknolojik gelişmenin tipiyle yakından ilgilidir. Bütün değişkenlerin 
sabit bir oranda büyüdüğü durağan durum dengesi ile bağdaşan tek 
içerilmemiş teknolojik gelişme, Harrod-nötr teknolojik gelişmedir: 
zira bu, sermaye-hasıla katsayısının sabit kalmasını sağlayarak output 
ve sermaye stokunun aynı oranda büyümesine olanak vermektedir. 
Hicks veya Solow-nötr teknolojik gelişme Harrod anlamında sermaye 
veya işgücü kullanımlı teknolojik gelişmeye yol açtığında; ilk durumda 
sermaye-hasıla katsayısı artacak, ikinci durumda ise azalacak; output 
ve sermayenin aynı oranda büyümesi olanağı ortadan kalkacaktır. 
Diğer yandan teknolojik gelişme Hicks veya Solow nötr ise, serınaye-
hasıla katsayısının sabit kaldığı, output ile sermaye stokunun aynı 
oranda büyüdüğü bir süreç, gelir dağılımınının sürekli olarak değişmesine 
ve faktör  paylarından birinin sıfıra  yönelmesine yol açacaktır. Bu ol-
guyu C.E.S. üretim fonksiyonundaki  Hicks ve Solow-nötr teknolojik 
gelişme ile gösterebiliriz. Her iki durumda da kâr oranı (15.68)'e eşit 

1 İşgücü (sermaye) - artışlı kavramı ile işgücü (sermaye) - kullanımlı kavramı farklı 
kıstaslara dayanmaktadır: bunlardan ilkinde kıstas hangi faktörün  göreli olarak bollaştığı 
olduğu halde ikincisinde kıstas faktör  verimliliği ve gelir dağdımındaki değişmelerdir. 
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olduğundan, KjY  sabit kaldığı zaman bu oran ikame esnekliğine bağb 
olarak artacak veya azalacaktır. A>0 olduğu için (15.68)'de: 

p>0, yani CT<1 ise t-> co iken r-> os 
p<0, yani ct>1 ise t-»- co iken r-> 0 

olmakta; ilk durumda ücretler, ikinci durumda ise kârlar ortadan kalk-
maktadır. Ayrıca bu koşullarda sermaye stokunun ve outputun sürekli 
olarak aynı ve sabit bir oranda büyümesi, büyüme oranının zaman 
içinde sabit kalması olanaksızdır. Üretim fonksiyonu  ölçeğe göre sabit 
verimli olduğu zaman outputun büyüme oranı: 

g y = 1 + ( ' J y ~ ) g k 

olmakta ve gy — gk  olduğu, yani K  /  Y  sabit kaldığı zaman: 

— — Â 
8 y ~ S k  ~ 1—(rk  /y) 

X  sabit iken, teknolojik gelişme rk  /y'yi değiştirdiği için büyüme oranları 
sürekli olarak değişmekte ve durağan durumda kalma olanağı ortadan 
kalkmaktadır. 
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16. SERMAYE BİRİKİMİ VE TEKNOLOJİK GELİŞME 

16.1. TEMEL  NEOKLASİK  BÜYÜME  MODELİ 

liretim fonksiyonunun  ölçeğe göre sabit verimli olduğu ve tek-
nolojik gelişmenin mevcut olmadığı varsayımları altında, üretim fak-
törleri aynı ve sabit bir oranda büyüdüğü zaman output da faktör-
lerin büyüme oranına eşit bir oranda büyüyecektir. Bu koşullar altında, 
eğer ekonomi büyümeye başladığı anda tam istihdam sağlanmışsa, 
büyüme süreci içinde de tam istihdam sürekli olarak sağlanacak, de-
ğişkenler arasındaki oranlar; sermaye-işgücü, sermaye-hasıla ve işgü-
cü-hasıla katsayıları sabit kalacaktır. Gelir dağılımı faktör  yoğunluğuna 
bağlı olduğu ve faktör  yoğunluğu değişmediği için, büyüme süreci 
faktör  fiyatları  ile faktörlerin  göreli paylarını değiştirmeyecektir. 
Diğer yandan, eğer bu süreç içinde Harrod-nötr bir teknolojik gelişme 
ortaya çıkıyorsa, bu, dinamik dengenin sürekli olarak sağlanmasına 
engel olmayacak; bu durumda büyüme süreci içinde adam başına dü-
şen sermaye stoku ve output, reel ücretler ve kârlar teknolojik gelişme 
oranına eşit bir oranda büyüyecektir. Neoklasik büyüme teorisinin 
dengeleyici mekanizması açısından Harrod-nötr bir teknolojik gelişmenin 
mevcut olduğu durumla, teknolojik gelişmenin mevcut olmadığı ve 
üretim fonksiyonunun  kaymadığı durum arasında hiç bir fark  bulun-
madığı için burada, temel neoklasik büyüme modeli önce teknolojik 
gelişmenin mevcut olmadığı varsayımı yapılarak incelenecektir. Bi-
rikim süreciyle birlikte ortaya çıkan içerilmiş teknolojik gelişme ise 
daha sonra ayrıca ele alınacak ve bunun modelin yapısında ve sonuç-
larında yarattığı değişiklikler vurgulanacaktır. 

Liretim faktörlerinin  büyüme oranı outputun büyüme oranını 
belirlediği için Harrod'da olduğu gibi burada da hareket noktası, işgücü 
arzının ve sermaye stokunun büyüme oranlarının belirlenmesidir. Neo-
klasik modelde de işgücü arzı ve bunun büyüme oranı, modelin değiş-
kenlerinden bağımsız olarak tamamen dışsal unsurlar tarafından 
belirlenmekte, kısaca model bunları veri olarak almaktadır. Sermaye 
stokunun büyüme oranı ise, yatırımlarla mevcut sermaye stokunun 
hacmına bağlıdır. Neoklasik teori, tasarruflardan  bağımsız bir yatı-
rım fonksiyonu  öngörmediği ve tasarrufların  otomatik olarak yatırıl-
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dığını varsaydığı için, tasarrufların  sermaye stokuna oranı, sermaye 
stokunun büyüme oranını vermektedir. Tasarruflar  tamamen bireysel 
davranışlarla belirlenmekte; gelirin hangi oranda tasarruf  edildiği 
modelin işsel değişkenlerinden bağımsız olmakta ve modelde bir pa-
rametre olarak yer almaktadır. Model, ilk formülasyonunda,  Keynesçi 
tasarruf  fonksiyonu  varsaymaktadır. Durağan durum dengesi yatırım-
larla gelir arasındaki oranın sabit kalmasını gerektirdiği için, tasarruf 
fonksiyonu  birinci dereceden homojendir: yani, ortalama tasarruf  eğilimi 
sabit olup marjinal tasarruf  eğilimine eşittir. Bununla beraber neoklasik 
modeli, işgücü arzını ve tasarruf  oranını içsel değişkenler haline getirerek 
formüle  etmek de mümkündür. Bunun bir yolu, işgücü arzının büyüme 
oranını ücretlere, tasarruf  arzını gelir dağılımına (sınıfsal  tasarruf  fonk-
siyonu) bağlı değişkenler haline getirmektir. Ancak bu durumlarda da 
modelin temel işleme mekanizması değişmemektedir. 

Tasarruf  oranı veri olduğu ve tasarruflar  tamamen yatırıldığı za-
man sermaye stokunun büyüme oranı, sermaye-hasıla katsayısına 
bağlıdır. gK,  toplam sermaye stokunun büyüme oranını, v de sermaye-
hasıla katsayısını gösteriyorsa: 

gK  = I  jK  = sY/K  = s/v  (16.1) 

Başlangıç koşulları tam istihdama olanak verse bile, sermaye stoku-
nun büyüme oranı, işgücünün büyüme oranına eşit olmadığı zaman, 
uzun dönemde işgücü piyasasında sürekli olarak arz-talep dengesinin 
sağlanması olanaksızdır. Harrod bu durumu düzeltecek bir mekanizma 
önerememektedir. Bunun temel nedeni, sermaye-hasıla katsayısı ile 
tasarruf  oranının, işgücünün büyüme oranından bağımsız olarak be-
lirlenmesi ve ortaya çıkan dengesizliğin, bu parametreleri gerekli şekilde 
değiştirecek etki yaratamamasıdır: kısaca, Harrod modelinde, işgücünün 
ve sermaye stokunun büyüme oranı veri parametrelerdir.1 Oysa neo-
klasik üretim fonksiyonu,  faktörler  arasındaki sürekli ikame nedeniyle, 
sermaye-hasıla katsayısının sonsuz sayıda farklı  değerler alabilmesine 
ve dolayısıyla tasarruf  oranı veri iken, sermaye stokunun büyüme 
oranının sürekli değişebilmesine olanak vermektedir. Böylece, ser-
maye stokunun, işgücünün veri büyüme oranına eşit bir oranda bü-
yüyebilmesi, sermaye-hasıla katsayısının gerekli değeri almasma bağ-
kdır; gK  = n eşitliği: 

1 Yatırımların sürekli olarak tasarruflara  eşit olduğu varsayıldığı zaman, sermaye sto-
kunun büyüme oram gerekli büyüme oranına eşittir (gK  = gw) ve gerekli büyüme oram veri bir 
parametre olduğu için bu koşullarda g K da veridir. 
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i) = s İn  (16.2) 

olmasını gerektirmekte, sermaye-hasıla katsayısı bu değeri aldığı anda, 
sermaye stokunun büyüme oranı, işgücünün büyüme oranma intibak et-
miş olmaktadır. Diğer yandan tasarrufların  aynen yatırıldığı varsa-
yıldığı için, mal piyasasında bir dengesizlik söz konusu olmamakta; 
output, işgücü ve sermaye stokunun aynı oranda büyüdüğü durağan 
durum dengesi veya Harrod'un altın çağı sağlanmaktadır. 

Neoklasik büyüme teorisi, bu tip bir durağan durum dengesinin 
var olduğunu ve kararlı olduğunu kanıtlamaya yönelmiştir. Dengenin 
varlığı sorunu, (16.2)'deki eşitliğin varlığı; kısaca, üretim fonksiyo-
nunun, s/re oranına eşit bir sermaye-hasıla katsayısı Verebilmesi 
sorunudur. Dengenin varlığı gösterildiği anda Harrod'un doğal ve 
gerekli büyüme oranlarının bağdaşmazlığı sorunu ortadan kalkacak; 
kapitalizmin sürekli olarak tam istihdamda büyümesi olanağının 
varlığı gösterilmiş olacaktır. Dengenin kararlılığı sorunu ise, Harrod'un 
yatırım-taaaruf  sorunundan farkhdır.  Harrod'da kararklık sorunu, 
yatırım-tasarruf  eşitsizliğinden dolayı mal piyasasında ortaya çıkan den-
gesizlikle ilgili olup bunun temel nedeni, talep bekleyişlerinin gerçek-
leşmemesi ve piyasanın dengesizlik durumunda yanlış sinyaller ver-
mesidir. Neoklasik teoride bu sorun, tasarruflardan  bağımsız bir yatırım 
fonksiyonu  öngörülmemesi nedeniyle ortadan kalkmakta; gerekli 
büyüme oranı sürekli olarak gerçekleşmektedir. Bu, bekleyişlerin sü-
rekli olarak gerçekleşmesi demek olduğundan, yatırım-tasarruf  eşitli-
ğinin varsayılarak yanılmanın ortadan kaldırılması; kapitalistlerin tam 
ve kesin bilgiye sahip olduğunun ve gelecekle geçmiş arasında bir 
fark  bulunmadığının varsayılmasıyla aynı niteliktedir. Neoklasik mo-
delde büyüme dengesinin kararlılığı sorunu, var olduğu saptanan 
dengeye ulaşılıp ulaşılamayacağı sorunudur. Bu sorun çeşitli şekillerde 
formüle  edilebilir. Herhangi bir başlangıç koşulundan, yani veri bir ser-
maye basıla katsayısından hareketle (16.2)'deki eşitliğe ulaşılması: 
veya parametrelerden birinde, (re veya s'de) meydana gelecek bir değiş-
me sonucunda sermaye-hasıla katsayısının değişmesi ve yeni bir denge 
noktasına ulaşılması, yani (16.2)'deki eşitliğin s veya re'nin yeni de-
ğerleriyle tekrar sağlanması, dengenin kararlı olduğunu gösterecektir. 
Burada denge ve kararlılık sorunları bir arada ele alınacak ve veri baş-
langıç koşullarından hareketle dengeye nasd ulaşıldığı incelenecektir. 

Ekonomide, büyüme sürecinin incelenmeye başlandığı dönemde 
(başlangıç döneminde) mevcut işgücü arzının L0, bunun büyüme ora-
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nının ise n olduğunu ve bu oranın değişmediğini varsayalım. Herhangi 
bir t dönemindeki işgücü arzı: 

L = L0 ent (16.3) 

olacaktır. Başlangıç döneminde mevcut sermaye stokunun K0  olduğunu 
ve bunun, mevcut işgücünü tamamen istihdam ettiğini varyarsak, o 
dönemde adam başına kullanılan sermaye miktarı: 

K = K/Lo (16.4) 
ve üretilen toplam output: 

Y0=F(K0,L„)  (16.5) 
olacaktır. Başlangıç döneminin işgücü arzı ve sermaye stoku, outputu 
ve dolayısıyla, sermaye-hasıla ve hasıla-işgücü katsayılarını da belirle-
mektedir. 

Tasarruflar  aynen yatırıldığı için bu dönemde sermaye stokuna 
yapılan ilave sY0;  sermaye stokunun büyüme oranı ise: 

8k = sY„lK0  = syjk0  = sf(k0)lk0  (16.6) 
olacaktır. Durağan durum dengesinin sürekli olarak sağlanabilmesi 
için, sermaye stoku ile işgücü arzının aynı oranda büyümesi gerekir. 
Bunu sağlamak için başlangıçta sermaye-hasıla katsayısının alması 
gereken değer: 

KlfiK)  = (16-7) 
Bu eşitlik (16.2)'deki Harrod'un tam istihdam durağan durum dengesi 
koşulu ile aynıdır. Başlangıçta tam istihdamı sağlayan sermaye-işgücü 
oranı k0  iken, üretim fonksiyonu  fc'nın  bu değeri için s/n'ye eşit bir 
sermaye-hasıla katsayısı veriyorsa, ekonomi büyümeye başladığı an-
dan itibaren durağan durum dengesine oturacak ve büyüme süreci 
içinde tam istihdam sürekli olarak sağlanacaktır. Output, işgücü ve 
sermaye stoku aynı oranda, n oranında büyüdüğü için sermaye-işgücü, 
sermaye-hasıla ve hasıla-işgücü oranları değişmeyecektir. Herhangi 
bir t dönemindeki sermaye stoku: 

K = Ky  = k0  L0ent = k0L  (16.8) 
olmakta ve: 

K İL  — ka  (16.9) 

düzeyinde sabit kalmaktadır. Adam başma kullanılan sermaye stoku 
değişmediği için y0 ve k0ly0  da sabit kalacaktır. 
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Bu, Şekil 16.1.'de gösterilmektedir. OP doğrusunun eğimi sabit olup 
n/s'ye eşittir. P noktasında hasıla-sermaye katsayısı, y' jk',  ile n/s 
birbirine eşit olduğu için bu noktada (16.7)'deki eşitlik gerçekleşmektedir: 
k'  /y'  = s/n. Dolayısıyla, eğer başlangıç döneminde tam istihdamı sağ-
layan sermaye yoğunluğu k0  = k'  ise sermaye-hasıla katsayısı durağan 
durum dengesinin gerektirdiği değeri almakta ve ekonomi baştan 
itibaren tam istihdamı sağlamaktadır. Bu durumda ya = y' olacak 
ve adam başma düşen output y' düzeyinde sabit kalacaktır. Aynı şekilde 
WP'nin eğimi kâr oranını; O W ise adam başına reel ücreti vermekte 
ve gelir dağılımı sabit kalmaktadır. 

P noktası gibi bir denge noktasının varlığı, orijinden geçen ve eğimi 
n /s olan doğrunun üretim fonksiyonunu  kesmesi demektir. Eğer bu doğru 
orijinden itibaren sürekli olarak üretim fonksiyonun  üzerinde kalıyorsa 
denge mevcut değildir. Bu, n /s oranının, hasıla-sermaye katsayısının 
üretim fonksiyonunda  alabileceği bütün pozitif  değerlerden daha büyük 
olması ve hasıla-sermaye katsayısının bu değerleri için, işgücünün bü-
yüme oranının, sermayenin büyüme oranını aşması demektir.1 Ancak, 
üretim fonksiyonu  (15.7)'deki özelliklere sahipse denge mutlaka mev-
cuttur. Zira n /s doğrusunun fc'nın  bütün pozitif  değerleri için/(fc)  eğişinin 
üzerinde kalması için: 

n/s Şî /'(O) 
olması; yani n/s'nin, üretim fonksiyonunun  fc=0  noktasındaki eğimine 

1 Bütün pozitif  fc'lar  için n/s > y jk ise n>s/îAlir. 
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eşit veya ondan büyük olması gerekir. Oysa/'(O) = oo" olduğu için, n /s 
< eo (veya s>0) olduğu sürece bunun gerçekleşmesi olanaksızdır. Do-
layısıyla (15.7)'doki koşul gerçekleşirse, n/s  üretim fonksiyonunu 
kesecektir. Bunu genelleştirirsek, dengenin varlığı: 

n l s < / ' ( 0 ) (16-10) 
olmasını gerektirmektedir. Diğer yandan üretim fonksiyonu  sürekli 
olarak azalan marjinal verimlilik gösterdiği zaman, denge var ise tek-
tir: f  (fc)'nın  eğimi sürekli olarak azaldığı için n/s doğrusunun üretim 
fonksiyonunu  ikinci bir noktada kesmesi olanaksızdır. 

Buraya kadar, başlangıçtaki sermaye stokunun k0  — k'  olduğu, 
yani t = 0 döneminde işgücünün tam istihdamını sağlayan sermaye 
yoğunluğunun, aynı zamanda ekonominin durağan durum dengesi 
için gerekli olan sermaye-hasıla katsayısını verdiği varsayılmıştır. 
Başlangıçtaki sermaye yoğunluğu, durağan durum için gerekli olan 
sermaye-hasıla katsayısını vermiyorsa, yani (16.7)'deki eşitlik gerçekleş-
miyorsa, durağan duruma nasıl ulaşıldığı, (16.7)'deki eşitliğin nasıl 
sağlandığı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu, yukarıda belirtildiği gibi 
kararlılık sorunudur. Eğer t= 0 döneminde işgücünün tam istihdamını 
sağlayan sermaye-işgücü oranı k0^k' ise, sermaye-hasıla katsayısı 
v ^ s ] n olacak ve sermaye stoku ile işgücü farkh  oranlarda büyüyecek-
tir. Örneğin eğer Şekil 16.1.'de ka  = k"  ise, hasıla-sermaye katsayısı 
(1 jv) n /s'den büyük olmakta; sermaye stoku işgücünden daha yüksek 
bir oranda artmaktadır: gK  = s jv > n. Bu durumda eğer işgücü başına 
kullanılan sermaye miktarı giderek artırılmazsa, artan sermaye stoku 
kısmen atıl kalacaktır. Aynı şekilde k0>k'  olduğu zaman gK<n  olacak, 
işgücü-sermaye oranı azaltılmadığı takdirde işsizlik ortaya çıkacaktır. 
Neoklasik model, bu intibakların sürekli olarak yapıldığı ve bu durum-
larda ekonominin k'  sermaye yoğunluğuna, durağan durum dengesine 
ulaştığı sonucuna varmaktadır. Kısaca, P noktası kararlı bir denge 
noktasıdır. 

Nedenlerini daha sonra tartışmak üzere önce, işgücü ve sermaye 
stokunun her dönemde tam istihdam edildiğini varsayalım. Bu durum-
da k0  < k'  ise, sermaye stoku işgücünden daha yüksek bir oranda bü-
yüdüğü için adam başına düşen sermaye stoku artacak; adam başına 
düşen outputtaki artış, azalan marjinal verimlilik nedeniyle sermaye-
işgücü oranındaki artıştan daha düşük olacak; yani hasıla-sermaye 
katsayısı düşecektir. Bu, sermaye stokunun büyüme oranının azalmasına 
yol açacak ve nihaî olarak (16.7)'deki eşitlik ve Şekil 16.1.'deki denge 
(P noktası) gerçekleşecektir. k0  > k'  ise bunun tam tersi ortaya çıkacak, 
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sermaye yoğunluğu azalacak, lıasıla-sermaye katsayısı ve sermayenin 
büyüme oranı artarak dengeye ulaşılacaktır. 

Bu sonuçları farklı  bir açıdan da gösterebiliriz. Adam başına düşen 
sermaye stokunun değişme oranı: 

fc/fc  = (KİK)  - (L/L) 
yani toplam sermaye stoku ile işgücü arzının (=kullanımının) büyüme 
oranları arasındaki farka  eşit olduğundan, işgücünün büyüme oranı 
için n; sermaye stokundaki değişme için de K  — sF  (K,L)  = sF  (K, 
L0ent) yazar ve bu eşitliği düzenlersek: 

k/k  = [sf(k)  — n k]/k  (16.11) 
veya: 

k = sf(k)  - nk = sy — nk  (16.12) 
olacaktır. Adam başına düşen sermaye stokundaki değişme; adam 
başına yapılan yatırımlar (sy) ile, sermaye yoğunluğu k  iken, artan iş-
gücünü istihdam etmek için adam başına gereken sermaye miktarı 
(nk)  arasındaki farka  eşittir. Görüldüğü gibi: 

sy ^ nk  ise gk = sy /& n ve & "< 0 (16.13) 
Üretim fonksiyonu,  s ve n veri iken, adam başına düşen sermayedeki 
değişme, ekonomide hangi sermaye yoğunluğunun kullanıldığına bağ-
lıdır. Zira (16.12)'de sy'nin k üzerindeki pozitif  etkisi ile nfc'nm  negatif 
etkisi ya bağlı olarak değişmektedir, s veri iken adam başına yapılan 
yatırım (sy) adam başına düşen outputa, bu da üretim fonksiyonu 
uyarınca ekonomide adam başına kullanılan sermaye miktarma bağ-
lıdır: k  ne kadar yüksek ise sy=sf(k)  da o kadar yüksek olmaktadır. 
Bu husus Şekil 16.2.'de sy eğrisi ile gösterilmektedir, k  arttıkça aza-
lan marjinal verim gereğince y ve adam başına yapılan yatırım daha 
düşük bir oranda artmaktadır. Aynı şekilde n veri iken, artan işgücünü 
istihdam etmek için gereken sermaye stoku, sermaye yoğunluğuna bağ-
lıdır: sermaye yoğunluğu ne kadar yüksekse gerekli yatırımlar da o 
kadar (aynı oranda) yüksektir. Şekil 16.2.'de bu nk  doğrusu ile 
gösterilmiştir, sy-nk  eğrisi, bu iki zıt etki arasındaki farkı  vermekte; 

k <k'  olduğu zaman fc>0;  k—k'  iken fe=0;  ve k>k'  iken fe<0  ol-
maktadır.1 

1 Şekil 16.2. de k arttıkça k önce artmakta, sonra azalmaktadır dk  jdk=sf'(k)-n  olduğu 
için nfs=f\k)  olduğu, yani Şekil 16.1.'deki üretim fonksiyonunun  eğiminin n/s'ye  eşit olduğu 
noktada k maksimum değerine ulaşmaktadır. 
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Eğer başlangıç sermaye yoğunluğu kn </c' ise, tam istihdam geli-
rinden adam başına yapılan yatırımlar (sy—sf  (k0)),  bu sermaye yoğun-
luğunda artan işgücünü istihdam etmek için gereken miktardan (nka 

dan) büyük olacak; sermaye stoku işgücünden daha yüksek bir oranda 
büyüyecek; sermaye ve işgücü tam olarak kullanıldığı için adam başma 
düşen sermaye stoku artacaktır. Sermaye yoğunluğu arttığı için, artan 
işgücünü istihdam etmek içiıı gerekli sermaye miktarı aynı oranda 
artacak; outputtaki artış oranı sermaye yoğunluğundaki artış oranından 
daha düşük olduğu için adam başına yapılan yatırımların da artış oranı 
daha düşük olacak ve ekonominin sermaye yoğunluğu giderek k'  nok-
tasına yaklaşacaktır. k0  > k'  olduğu zamaıı bunun tam tersi bir sü-
reç ortaya çıkmakta; sermaye yoğunluğu azalmakta; sermaye stokunun 
büyüme oranı artmaktadır. Bu dengeleyici süreç içinde sermaye yoğun-
luğu ve sermaye-hasıla katsayısı, durağan durumun gerektirdiği de-
ğerlere intibak etmekte ve ortaya çıkan denge kararlı olmaktadır; 
zira Şekil 16.1. ve 16.2.'de sermaye yoğunluğunun sürekli olarak k' 
düzeyinin altında veya üzerinde kalması, sermaye stokunun büyüme 
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oranının sürekli olarak işgücünün büyüme oraıııııdaıı farklı  olması söz 
konusu değildir. 

Neoklasik büyüme teorisinin bu intibak mekanizmasının arka-
sında yatan şey, faktör  piyasasındaki arz-talep koşulları ile faktör 
fiyatları,  faktör  fiyatları  ile de teknik seçimi arasındaki ilişkidir. Eko-
nomide herhangi bir anda kullanılmakta olan sermaye-işgücü oranında, 
işgücünün büyüme oranı sermaye stokunun büyüme oranından farklı 
olduğu zaman, sermaye-işgücü oranını değiştirıneksiziıı her iki fak-
törün de tam kullanımının sağlanması olanaksızdır. Bu durum işgücü 
piyasasında arz-talep dengesizliğine yol açmakta ve faktör  fiyatları  de-
ğişerek, mevcut sermaye yoğunluğunu (üretim tekniğini) kâr maksi-
mizasyonunu sağlayan teknik olmaktan çıkarmaktadır. Sermaye yo-
ğunluğu, değişen faktör  fiyatları  karşısında teknik seçimi yoluyla de-
ğişerek intibak etmektedir. Eğer ekonomide kullanılan sermaye yo-
ğunluğu denge durumunun gerektirdiği sermaye yoğunluğundan kü-
çükse (k < k'),  sermayenin büyüme oranı işgücünün büyüme oranını 
aşacaktır. Bu, işgücü piyasasında bir talep fazlası  ortaya çıkaracak; 
talebe göre kıt olan işgücünü elde etmek için kapitalistler arasında olu-
şacak rekabet reel ücretin artmasına yol açacaktır. Diğer yandan 
uzun dönemde işgücü arzı reel ücretlere karşı duyarlı olmadığı ve dışsal 
olarak belirlendiği için, ücretlerdeki artış işgücü arzının artmasına 
yol açmayacak; işgücü piyasasındaki denge, kapitalistlerin işgücü 
taleplerinin düşmesi ile sağlanacaktır. Gerçekte, reel ücretlerdeki artış 
kâr oranını düşürecek ve daha sermaye yoğun teknikleri kârlı hale 
getirecektir. Sermaye stokunun büyüme oranı işgücünün büyüme ora-
nını aştığı sürece reel ücretler artmakta devam edeceğinden, sermaye 
yoğunluğu, işgücü piyasasında arz-talep dengesi sağlanana kadar arta-
cak ve böylece k=k'  noktasında denge sağlanacaktır, k > k'  olduğu 
zaman ise bunun tam aksi bir süreç ortaya çıkmaktadır; sermaye 
stoku işgücünden daha düşük bir oranda büyüdüğü için işgücü piya-
sasında arz fazlası  ortaya çıkmakta; bu, reel ücretlerin düşmesine yol 
açarak işgücü yoğun teknikleri daha kârlı hale getirmektedir. Her iki 
durumda da sermaye stokunun yoğrıılabilir nitelikte olması, mevcut 
üretim araçlarının, kâr maksimizasyonunun gerektirdiği sermaye 
yoğunluğunu sağlayacak biçime dönüştürülmesine olanak vermektedir. 

Bu intibak mekanizmasının işlemesinde çeşitli engellerle karşı-
laşılabilir. Bunlar, faktör  fiyatlarının  esnekliği ve faiz-kâr-yatırım  iliş-
kisinde ortaya çıkabilir. Eğer işgücü piyasasında serbest rekabet ege-
men değilse, bu piyasadaki arz fazlasına  rağmen işçi sendikaları ücret-
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lerin düşmesini engelleyebilir. Bu, işgücü arz ve talebinin eşitlenme-
sinin ve sermaye yoğunluğunun gerektiği şekilde azalmasının önüne 
geçeceği için durağan durum dengesi sağlanmayabilir. Böyle bir durum 
modelin tam rekabet varsayımının değiştirilmesi anlamına geleceğin-
den modelin kapsamı dışında kalmaktadır. Ancak, tam rekabet var-
sayımına rağmen ücretler başka bir yoldan modelin işlemesini sınır ge-
tirebilir. Eğeri işgücünün büyüme oranı ile sermaye stokunun büyüme 
oranının eşitlenmesi, ücretlerin asgari geçimlik düzeyin altına inmesini 
gerektiriyorsa, dengenin sağlanması olanaksızdır. Bununla beraber böyle 
bir durumda işgücü arzının büyüme oranının ücretlere bağlı, içsel bir 
değişken haline gelmesi; Malthusçü bir sürecin işleyerek işsizler or-
dusunun yok olması ve işgücünün büyüme oranının azalması dengele-
yici bir mekanizma olarak sisteme sokulabilir. 

Modelin işleme mekanizması konusunda ortaya çıkan önemli sorun, 
neoklasik teorinin Keynesçi eleştirisi tarafından  vurgulanan kâr-faiz-
yatırım ilişkilerinden doğmaktadır. Harrod'un, sermaye-hasıla katsayı-
sındaki değişmeler yoluyla intibakın sağlanmasına karşı ileri sürdüğü 
en önemli itiraz, faiz  oranının esnek olmaması ile ilgilidir. Uzun dönem 
bekleyişlerinin esnek olmaması nedeniyle faiz  oranı değişemiyorsa, 
denge durumu kâr oranı ile faiz  oranının eşitlenmesini gerektirdiği 
için, faiz  oranı kâr oranını ve dolayısıyla sermaye-hasıla katsayısını 
sınırlayacak ve bu katsayının intibak etmesi olanağı ortadan kalka-
caktır. Neoklasik teori para piyasasının ve faiz  oranının gerekli intibak-
ları yaptığını; faiz-kâr  oranı eşitliğinin faiz  oranındaki değişmelerle 
sağlandığını; yani, sermayenin marjinal etkinliğinin faiz  oranını belir-
lediğini varsaydığı halde faiz  oranının esnek olmadığı bu durumda kâr 
oranı, para piyasası koşulları tarafından  belirlenmektedir. Ancak, 
burada da neoklasik teori bir çözüm yolu önermektedir: parasal faiz 
oranı değişmese bile fiyatlar  esnek olduğu sürece reel faiz  oranı değişecek, 
yani dengenin gerektirdiği kâr oranı, fiyat  değişmeleri ile sağlanacaktır. 

Kâr oranı ile ilgili diğer bir sorun da yatırım fonksiyonu  ile ilgili-
dir. Faiz oranı gerekli intibakları yapsa bile, tam istihdam dengesi, kâr 
oranının yatırım yapmayı cazip olmaktan çıkartacak bir düzeye in-
mesini gerektirebilir. Eğer kâr oranı, yatırımların risk unsurunu kar-
şılayamayacak derecede düşük ise, tam istihdam düzeyindeki tasar-
ruflara  eşit bir yatırım yapılmayacağı için Harrod'un yatırım-tasarruf 
eşitsizliği ve kararlılık sorunu ortaya çıkacaktır. 

Son olarak, yatırımların faiz  esnekliğinin yüksek olmaması da 
modelin işleme mekanizmasını sınırlayabilir. Denge durumunda kâr-
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faiz  eşitliği sağlanıyorsa, faiz  oranı kâr oranı ile birlikte değişecektir. Eğer 
yatırımlar faiz  oranının bir fonksiyonu  ise, durağan duruma giden sü-
reç içinde örneğin sermaye yoğunluğu artarken (k<k' iken) faiz  oranı 
düşecek, output ve gelir artacaktır. Outputun atması, tam istihdam 
gelirinden yapılan tasarrufların  artması demek olduğu için, yatırım-
tasarruf  eşitliğinin sağlanması, faiz  oranındaki düşüşün yatırımları gerek-
li şekilde uyarmasını, yani yatırımların faiz  esnekliğinin yüksek olmasını 
gerektirir. 

Modelin intibak mekanizmasının işlediği ve dengenin sağlandığı 
varsayılırsa, durağan durum dengesinin özellikleri, modelin paramet-
relerinin, n ve s'nin değerine ve üretim fonksiyonunun  biçimine bağlı ola-
caktır. Eğer aynı üretim teknolojisine (fonksiyonuna)  sahip iki ekonomi-
nin büyüme ve /veya tasarruf  oranları farklı  ise, denge özellikleri de 
farklı  olacaktır. Bunu Şekil 16.1. yoluyla saptamak mümkündür. Eğer 
bu ekonomilerin tasarruf  oranları aynı, büyüme oranları farklı  ise; 
hangi ekonomide işgücünün büyüme oranı daha yüksekse, o ekonomi-
de sermaye yoğunluğu, sermaye-hasıla katsayısı ve ücret daha düşük, 
kâr oranı daha yüksektir. Eğer üretim fonksiyonunun  ikame esnekliği 
bire eşitse, gelir dağıhmı her iki ekonomide de aynı olacak; birden bü-
yükse, büyüme oranı daha küçük yani sermaye yoğunluğu daha yük-
sek olan ekonomide kârların payı daha yüksek olacaktır. Bu sonuçların 
tam tersi ekonomilerin büyüme oranları aynı, tasarruf  oranları farklı 
olduğu zaman ortaya çıkacaktır. Eğer bu ekonomilerin hem tasar-
ruf  oranları, hem de büyüme oranları farklı  ise, bu durumlardan hangisi-
nin gerçekleşeceği, ekonomilerin njs oranlarına bağlıdır. 

Eğer ekonomilerin üretim teknolojileri farklı  ise, durağan durum 
dengeleri arasındaki fark  aynı zamanda üretim fonksiyonlarının  tipine 
ve bu fonksiyonların  parametrelerinin değerlerine bağlıdır. Bunu in-
celemek için üretim fonksiyonunun  ölçeğe göre sabit verimli Cobb-
Douglas tipinde olduğunu varsayalım: 

y = k" 
olacak ve durağan durumda nk = sy = sk"  eşitliği gerçekleşecektir. 
Bu eşitlikten, denge durumunda değişkenlerin alacağı değerleri sapta-
yabiliriz: 

k = (s/re)1/(l~a);  y == (s  ln)a,il'a) 

(16.14) 
r = dy/dk  = an/s;  ıv=y—rk  = (l—a)  (s/n)° / ( l _ f l > 

olmaktadır. Dolayısıyla, tasarruf  ve büyüme oranları aynı olan iki 
ekonominin denge özellikleri, outputun sermaye esnekliğine (a  para-



460 ÇAĞDAŞ NEOKLASIK YAKLAŞıM 

metresine) bağlıdır. Sermaye esnekliği hangi ekonomide daha yüksekse, 
o ekonomide sermaye yoğunluğu ve output aynı oranda daha yüksek 
(dolayısıyla ekonomilerin sermaye-hasıla katsayıları eşit) olacaktır. 
Sermaye esnekliği yüksek olan ekonomide kâr oranı ve kâr payı da 
yüksektir. 

Bu büyüme modelini, teknolojik gelişmenin Harrod-nötr olduğu 
durumda da formüle  etmek için, teknolojik gelişme oranının m olduğunu 
varsayarsak, durağan durum dengesi: 

yani sermaye stokunun ve outputun büyüme oranlarının, Harrod'un 
doğal büyüme oranına (g„'ye) eşit olmasını gerektirir. Bu denge: 

olduğu noktada gerçekleşmektedir. Bu durum Şekil 16.3'de gösteril-
mektedir. Üretim fonksiyonu  iki dönem arasında Harrod-nötr teknolojik 
gelişme verecek şekilde /ı'den /2 'ye kaymıştır. Hasıla-sermaye kat-
sayısı (g,Js  doğrusunun eğimi) ve kâr oranı (fonksiyonların  Dı ve D2 

noktalarındaki eğimleri) sabittir. t—  1 döneminde denge sermaye yoğun-
luğu fcı;  f=2  döneminde ise fc,'dir.  Adam başına düşen output ve ser-
maye stoku teknolojik gelişme oranında artmakta, gelir dağılımı sabit 
kalmaktadır: reel ücret »'ı'den m;,'ye çıkmakta Rı wı'in eğimi R ît>,'nin 
eğimine eşit olduğu için göreli paylar değişmemektedir. Kârların tek-
nolojik gelişme oranında artmasını sağlayan şey, kâr oranı sabit ka-
lırken adam başına düşen sermaye stokunun bu oranda artmasıdır. Bü-
tün değişkenler aynı oranda arttığı için ekonomi sürekli olarak kayan 
bir denge durumundadır. 

gK  = s İv  = n + m = g„ (16.15) 

v = gn /s (16.16) 

y 

f, 2 

f. 1 

k 
R 

ŞEKİL 16.3. 



SERMAYE BIRIKIMI VE TEKNOLOJIK GELIŞME 461 

Neoklasik model, büyüme süreci içinde mal ve işgücü piyasalarının 
sürekli olarak dengede kaldığını gösterek, piyasa mekanizmasının di-
namik çerçeve içinde de etkin olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Eğer bu 
süreç içinde denge sağlanırken, tüketim de maksimize ediliyorsa, 
dinamik denge aynı zamanda optimal olacaktır. Daha önce iki kesimli 
modelde görüldüğü gibi bu anlamda optimalite, kâr oranının büyüme 
oranına eşit olduğu noktada gerçekleşmektedir. Bunun için, büyüme 
oranı dışsal olarak veri iken, yatırımların kârlara eşit olması gerekmek-
te ve klasik tasarruf  fonksiyonu  varsayıldığı anda bu koşul gerçekleş-
mektedir. Burada, Keynesçi bir tasarruf  fonksiyonu  varsayıldığı için, 
optimalitenin sağlanması, büyüme oranı ve üretim fonksiyonu  veri-
iken, tasarruf  oranının belli bir değer almasını gerektirir. Bunu sapta-
mak için durağan durum dengesinin gerçekleştiğini ve teknolojik 
gelişmenin mevcut olmadığını varsayarak millî gelir eşitliğini yazarsak: 

y = C + / = C + K  = C + nK 
ve dolayısıyla: 

C = Y  - nK  = F(K,L)  - nK 
olacaktır, c = C/L tanımını yaparak her iki tarafı  L ile bölersek: 

c = f  (k)  - nk  (16.17) 

olur. işgücünün büyüme oranı veri iken, adam başma düşen tüketim, 
durağan durum dengesini sağlayan sermaye yoğunluğuna bağlıdır. 
Durağan durum dengesini sağlayan sermaye yoğunluğu ne kadar 
yüksek ise, adam başına düşen output ve artan işgücünü istihdam et-
mek için gereken yatırımlar da o kadar yüksektir. Ancak, k  arttığı 
zaman/(k)  daha düşük bir oranda artacağı için sermaye yoğunluğunun 
belli bir değerinde c maksimize edilecektir. Bu: 

dc  Idk  = f'(k)  — n = 0 

olduğu noktada gerçekleşeceği için, tüketim maksimizasyonu: 

f'(k)  ^ r = n (16.18) 
olmasını gerektirir: büyüme dengesini sağlayan sermaye yoğunluğu, 
büyüme oranına eşit bir kâr oranı veriyorsa, tüketim maksimize edi-
lecektir. Bu, üretim fonksiyonu  ve n veri iken, tasarruf  oranının uygun 
bir değer almasını gerektirir. Durağ an durumda: n js=f(h)  jk  eşitliği 
gerçekleştiğinden, r — n için: 

rk 
s ~ m 

(16.19) 
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olması gerekir. Eğer üretim fonksiyonunun  ikame esnekliği bire eşitse, 
rk  lf(k)  sabit olup outputun sermaye esnekliğine eşittir. Örneğin Cobb-
Douglas fonksiyonunda  (16.19)'daki koşul: 

s = o (16.20) 

şekline indirgenmekte; tasarrufların  gelire oranı, üretim fonksiyonunun 
sermaye esnekliğine eşit olduğu zaman, n ne olursa olsun, r—n eşitliği 
sağlanmaktadır. 

Bu durum Şekil 16.4.'de gösterilmektedir. İşgücünün büyüme 
oranı veri iken tasarruf  oranının aldığı değer, n /s doğrusunun üretim 
fonksiyonunu  P noktasında kesmesine yol açmaktadır. Bu noktada 
f'(k)  = r = n olduğundan tüketimin maksimizasyonu gerçekleşmek-
tedir. Denge durumunda nk=sy  eşitliği gerçekleştiği ve AB—n/c ol-
duğu için, AB uzaklığı adam başına yapılan tasarrufları  (yatırımları) 
vermektedir. Diğer yandan D W=rk;  OV=w; AB =• D W olduğu için, 
tasarruf  oranının bu değerinde; kârlar yatırımlara, ücretler de tüketime 
eşit, olmaktadır. Bu koşullar altında neoklasik büyümenin altın kuralı 
gerçekleşmekte, durağan durum dengesi optimal olmaktadır. Eğer 
üretim fonksiyonu  Cobb-Douglas tipinde ve s = a ise, Şekil 16.4'de n 
değiştiği zaman, n /s üretim fonksiyonunu  farklı  bir noktada kese-
cek, ancak bu noktada da r = n eşitliği sağlanacaktır. Bu durumda 
durağan durum dengesi, n ne olursa olsun optimaldir. Aksine s^a 
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ise, Şekil 16.4.'de n /s  doğrusunun üretim fonksiyonunu  kestiği noktada 
üretim fonksiyonunun  eğimi büyüme oranından farklı  olacağı için böyle 
bir durumda sadece  tam istihdam büyüme dengesi, Harrod  altın çağı 
gerçekleşecektir. 

16.2. İKİ-KESİMLÎ  NEOKLASİK  MODEL 

Neoklasik bütüncül üretim fonksiyonunda  nihaî output hem 
tüketim malı hem de üretim aracı olarak kullanılabilmekte, outputun 
üretim aracı haline dönüştürülmesi (yoğrulması) bir üretim süreci olarak 
tanımlanmamaktadır. Buna karşılık iki kesimli neoklasik model, 
tüketim ve sermaye malları arasında bir ayırım yapmakta ve bu mal-
lar, farklı  kesimlerdeki üretim süreçleri sonunda ortaya çıkmaktadır. 
Modelde homojen bir sermaye malı mevcuttur. Bu mal işgücü ile bir-
likte tüketim ve sermaye malının üretiminde kullandmaktadır. Fak-
törler tam bölünebilirliğe sahip olup kesimler arasında serbestçe trans-
fer  edilebilmekte ve dolayısıyla ekonominin veri işgücü arzı ve sermaye 
stoku ile, farkb  output bileşimleri üretilebilmektedir. Kesimlerin üretim 
teknolojileri, genel neoklasik ilkeler çerçevesinde formüle  edilen üretim 
fonksiyonları  ile tanımlanmaktadır. Her iki kesimde de outputun üre-
timi sonsuz sayıda faktör  bileşimi ile yapılabilmekte, inputlar arasında 
sürekli ikame olanağı mevcut olmaktadır. 

Birinci kesimde sermaye, ikinci kesimde tüketim malı üretildiğini 
varsayarsak, kesimlerin üretim fonksiyonları: 

Yl  = F1 Lı) 
(16.21). 

Y2  — F2  (K2,  L2) 
olacak; Y1  sermaye, Y2  tüketim malı outputunu; K, ve Ll sermaye 
malı üreten, K2  ve L2 ise tüketim mab üreten kesimin kullandığı faktör 
miktarlarım gösterecektir. Üretim fonksiyonlarında  ölçeğe göre verim 
sabit olduğu zaman: 

Jl  = fl  (*l) 
(16.22) 

Jı  = fl  (kı) 
olmaktadır. 

Üretim aracının homojenliği, kesimlerin aynı fiziksel  inputları 
kullanması, inputların tam bölünebilir olması, tüketim malının üretimde 
kullanılmaması ve ölçeğe göre verimin sabit olması, daha önce ele 
alman iki-kesimli, sabit katsayılı modelin de temel varsayımları ol-
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duğundaıı, bu iki model aynı yapıya sahiptir. Ancak burada, üretim 
teknolojisi ile ilgili önemli bir varsayım yapılmaktadır: her iki kesimde 
de faktörler  arasında sürekli ikame olanağının varlığı. Bu, hem üretim 
hem de tüketim malı üreten kesimde, üretim katsayıları (sabit katsayılı 
modelde a, b, a ve /3) birbirinden marjinal olarak farklı  sonsuz sayıda 
üretim sürecinin var olması demektir.1 (16.22)'deki üretim fonksiyon-
ları, bu süreçleri içeren üretim teknolojilerini tanımlamaktadır. 

Birden fazla  mal ve kesimin varlığı, daha önceki tek-mal, tek-
kesimli modelde ortaya çıkmayan yeni sorunlar yaratmaktadır. Bun-
lardan ilki, malların değişim oranlarının belirlenmesi veya fiyat  so-
runu; ikincisi ise kaynakların, ekonominin sermaye stoku ile işgücü 
arzının, kesimler arasındaki dağılımı ve dolayısıyla malların göreli 
üretim miktarlarının belirlenmesi sorunudur. Fiyat ve kaynak dağılımı 
sorunlarını içerdiği için model, minyatür bir Walrasçı genel denge modeli 
niteliğindedir. Tek bir tüketim malı mevcut olduğu için, tüketicilerin 
farklı  mal bileşimleri arasında seçim yapmaları söz konusu olmamakta 
ise de boş zaman, fayda  fonksiyonunda  normal bir mal olarak göz 
önüne alındığında, bununla mal tüketimi arasında tercih yapılabil-
mektedir. Nitekim real ücretle işgücü arzı, gelirle de tüketim ara-
sındaki ilişki bu çerçeveden türetilebilir. Bununla beraber modelde 
tüketici davranışının öznel temellerine inilmemekte; tasarruf  oranı 
(veya oranları) veri parametreler olarak alınmaktadır. Böylece üretim, 
bölüşüm ve büyüme dengesi, veri teknolojik koşullar, tasarruf  fonk-
siyonu (veya fonksiyonları)  ve tam rekabet altında üretici davranışları 
ile belirlenmektedir. 

Fiyat ve kaynak dağılımı sorunlarının ortaya çıkması ile birlikte 
neoklasik büyüme teorisinin; durağan durum dengesinin varlığı, tek-
liği ve kararlılığı ile ilgili sonuçları önemli ölçüde değişmekte ve tek-
mal, tek-kesimli modelin sonuçlarının bu modelde de geçerli olması, 
bazı sınırlayıcı varsayımların yapılmasını gerektirmektedir. Burada 
önce modelin fiyat  ve bölüşümle ilgili statik özellikleri ele alınacak, 
daha sonra tasarruf  fonksiyonu  ve kesimlerin sermaye yoğunlukları 
konusundaki farklı  varsayımlar altında büyüme dengesi sorunları 
kısaca incelenecektir. 

1 Burada da süreç, belli bir malın üretiminde kullanılan katsayılar; teknik, ekonomideki 
mallar için kullanılan süreçlerin tümü; teknoloji ise, kullanılmakta olsun veya olmasın, malların 
üretiminde, bilinen bütün süreçler (ve teknikler) anlamında kullanılmaktadır. 
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Tam rekabet koşulları altında denge, kâr oranının ve reel ücretin 
kesimlerde eşdenli olmasını gerektirmektedir. Bu, sermayenin tüketim 
malı cinsinden fiyatının  denge fiyatı  olması, yani normal fiyatı  vermesi 
halinde gerçekleşecektir. Diğer yandan kesimlerin üretim fonksiyonları 
ölçeğe göre sabit verim gösterdiği için, her iki kesimde de faktör  fi-
yatları ile faktörlerin  marjinal katkıları eşitlenecektir. Sermaye malının 
tüketim malı cinsinden fiyatı  p ise, sermayenin tüketim malı cin-
sinden faktör  fiyatı  pr'dir. Aynı şekilde w reel ücreti gösteriyorsa, iş-
gücünün tüketim malı cinsinden faktör  fiyatı  w olacaktır. 

Sermaye malı üreten kesimde sermayenin marjinal ürünü sermaye 
malı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, sermayenin faktör 
fiyatı  ile tüketim malı cinsinden marjinal verimliliğinin eşitlenmesi, yani: 

fı'(kı)P  = rp 
eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. Buradan: 

r = //(&,) (16.23) 

olacaktır. Ücret ise bu kesimde üretilen outputun tüketim malı cin-
sinden değeri (py,) ile tüketim malı cinsinden ödenen kârların farkına 
eşit olup ölçeğe göre sabit verim varsayımı altında işgücünün tüke'im 
malı cinsinden marjinal katkısına eşittir: 

w = p/^fcj)  — rpJkt (16.24) 

Tüketim malı üreten kesimde sermayenin marjinal ürünü tüketim 
malı olarak ortaya çıktığı için: 

f2'(k2)  = rp (16.25) 
eşitliği sağlanmaktadır. Bu kesimde reel ücret, output ile kâr öde-
melerinin farkına  eşittir: 

w = f2(k2)  - rpk2  (16.26) 
(16.23) - (16.26)'daki eşitlikler, denge durumunda her iki kesimde 

de faktör  fiyatları  ile faktörlerin  marjinal ürünlerinin tüketim malı 
cinsinden değerlerinin eşitlendiğini ve faktör  fiyatlarının  ekonomide 
eşdenli olduğunu göstermektedir. (16.23) ve (16.25)'den: 

P = fM  I  /,'(*,) (16.27) 
yani malların değişim oranı, sermayenin kesimlerdeki fiziksel  marjinal 
verimliliklerinin oranına eşittir. Diğer yandan uı ve r her iki kesimde 
de aynı olduğu için, w /r oranı da aynıdır. Malların değişim oranı (16.27)-
deki değeri aldığı zaman bu eşitlik sağlanmakta, (16.27) normal fiyatı 
göstermektedir. 
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Denge durumunun bu özellikleri Şekil 16.5 üzerinde de göz-
lenebilir. Dikey eksende, kesimlerde üretilen fiziksel  output miktar-
ları, yatay eksende ise kullanılan sermaye yoğunlukları gösterilmektedir. 
/ , sermaye mab üreten kesimin üretim fonksiyonu  olduğu için, (16.23) 
gereğince Dı noktasında bu fonksiyonun  eğimi kâr oranını verecektir. 

r = OWJOR 
OW p bu kesimdeki işgücünün sermaye malı cinsinden marjinal ürü-
nüdür. Bunun tüketim malı cinsinden değeri pOWj olduğu ve pOW1=u> 
eşitliği sağlandığı için: 

OWj = ıv İp ve OR=H>/pr 
olmakta; yani OR, faktör  fiyatları  oranını göstermektedir. Diğer yan-
dan, D 2 noktasında f2  fonksiyonunun  eğimi, sermayenin tüketim malı 
cinsinden marjinal ürünü olup sermayenin faktör  fiyatına  eşittir; 
(16.25) gereğince: 

pr = OW2/OR 
olmaktadır. OW2, işgücünün tüketim malı cinsinden marjinal ürünü olup 
reel ücrete eşittir: 

OW2 = w ve OR = w /pr 
olduğundan: 

OW2/OW,  = p 
Böylece, üretim fonksiyonları  veri iken denge noktalarını (Dı ve 

D2'yi) R noktası tanımlamaktadır. Bu noktadan üretim fonksiyonla-
rına çizilen teğetler, RDj ve RD2, kesimlerin sermaye yoğunluklarını 
(Pj ve P2); output miktarlarını ve y2), kâr oranını, reel ücreti ve de-
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ğişim oranını belirlemektedir. R noktasının saptanabilmesi için reel 
ücretin veya kâr oranının bilinmesi gerekmektedir: reel ücret bilindiği 
zaman OW2 = w olduğundan, W2 noktasından /2 'ye çizilecek teğetin 
Ok  eksenini kestiği nokta; veya kâr oranı bilindiği zaman, fx  fonksi-
yonunun eğiminin bu orana eşit olduğu noktadan (Dj'den) bu fonksi-
yona çizilecek teğetin Oft'yı  kestiği nokta R'yi verecektir. R noktası 
saptandıktan sonra bunu diğer noktalar izleyecektir. 

Bu husus (16.23) - (16.26)'daki sistemde de açıkça görülmektedir. 
Sistemdeki dört denkleme karşı belirlenmesi gereken beş tane değişken 
vardır; t,w, fe,,  k2  ve p. Kâr oranı veya ücret diğer değişkenlerden ba-
ğımsız olarak belirlendiği ve modele dışsal olarak girdiği zaman, diğer 
değişkenler eşanh olarak belirlenebilmektedir. Eğer kâr oranı veri ise, 
birinci kesimdeki kapitalistler (16.23)'deki eşitliği sağlayacak bir 
sermaye yoğunluğu seçecek ve dolayısıyla sadece r'ye bağb olarak 
belirlenebilecektir. Kâr oranının ve fej'in  bu değerleri için w, k2  ve p 
diğer denklemlerden, bir arada türetilebilecektir. Aynı şekilde w veri 
olduğu zaman, (16.23) ve (16.24) birinci kesimin sermaye yoğunluğu 
(fc,)  ile sermayenin faktör  fiyatını  (pr)  belirleyecek; diğer değişkenler 
için model eşanlı olarak çözülebilecektir. 

İster reel ücret, ister kâr oranı dışsal olarak verilmiş olsun, model 
iki önemli özellik göstermektedir. Bir kere, denge durumunda faktör 
fiyatları  faktörlerin  marjinal katkılarına eşittir ve bu eşitlik her iki 
kesimde de sağlanmaktadır. Diğer yandan malların değişim oranı, 
üretimin teknik koşullarına bağlı olarak belirlenmektedir. Bu ikinci 
husus (16.27)'deki eşitlikte gözlenmekte; kâr (veya ücret) oranı verildi-
ğinde kı  ve k2  belirlenmekte; bunlar da, veri üretim fonksiyonları  çer-
çevesinde faktörlerin  fiziksel  marjinal verimliliklerini ve değişim ora-
nını belirlemektedir. Bölüşüm değiştiği zaman kâr maksimizasyonunu 
sağlayan sermaye yoğunlukları ve değişim oranı değişmektedir. 

Kesimlerin sermaye yoğunlukları ve output miktarlarıyla birlikte 
ekonominin tümünde üretilen outputun tüketim malı cinsinden de-
ğeri de belirlenmektedir: 

y = pyı +y2 = p /,(*,) + UK)  (16.28) 
Diğer yandan, eğer denge durumunda ekonomideki sermaye stokunun 
tamamı (K)  kullanılıyor ve işgücü arzının tamamı (L)  istihdam edi-
liyorsa, ekonominin ortalama sermaye yoğunluğu: 

k = K/L 
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olacak ve bu, kesimlerin sermaye yoğunluklarının ağırlıklı bir ortala-
masını gösterecektir. Kesimlerin kullandıkları işgücü ve sermaye mik-
tarlarını sırasıyla L1 5 L, ve Kn  K2  ile gösterirsek, K  = Kl  -f-  K2; 
L = Lj -f-  L, olduğundan, a. — LxjL olarak tanımlanırsa: 

k  = afc,  + (1—a) k2  (16.29) 

olacaktır. Bu eşitlik, sermaye stoku ile işgücü arzının tam kullanımı 
için, işgücünün kesimlerde hangi oranlarda dağılması gerektiğini ta-
nımlamaktadır. k  veri olduğu ve kj  ve k,  kâr oranı (veya reel ücret) ta-
rafından  belirlendiği için, bölüşüm değiştikçe işgücünün kesimler ara-
sındaki dağılımı da değişecektir. 

Bu özelliklere sahip bir ekonominin durağan durum dengesini 
belirlemek için, ekonomide kullanılan sermaye stokunun aşınmadığını 
varsayarsak, herhangi bir dönemdeki net yatırımların tüketim malı 
cinsinden değeri (/), o dönemde birinci kesimde üretilen sermaye ma-
lının değerine eşit olacaktır: 

1 = pyı U 
Sermaye stokunun büyüme oranı, gK  = I/pK  veya: 

gK=y1L1/K  (16.30) 
olmaktadır. Durağan durum dengesinde gK  = n olduğundan: 

I  = pnK  (16.31) 
Diğer yandan tasarruf  fonksiyonu  konusunda en genel varsayımı yapar; 
işçilerin tasarruf  oranlarını s w , kapitalistlerin tasarruf  oranlarını sc ile 
gösterirsek, toplam tasarrufların  tüketim malı cinsinden değeri: 

S = swwL + scrPK  (16.32) 
Yatırım-tasarruf  eşitliği gereğince: 

pnk = sww + sjpk  (16.33) 
n, sw ve .sc veri parametreler olduğu için (16.33) modele yeni bir 

bilinmeyen katmamakta, sadece modelin değişkenleri arasında durağan 
durumda ortaya çıkan bir ilişkiyi tanımlamaktadır. Bu ilişki, (16.23) — 
(16.26) ile birlikte çözülerek değişkenlerin (fe,,  k2,  w, r ve p) durağan 
durum dengesinde alacağı değerler saptanabilir. Bununla beraber 
n ve tasarruf  oranları veri iken durağan durum dengesinin tek olup 
olmadığı; yani (16.23) - (16.26) ve (16.33)'deki eşitliklerin, değiş-
kenlerin bir veya birden fazla  değerleri için gerçekleşip gerçekleşme-
yeceği, tasarruf  oranları konusunda yapılacak varsayımlara ve kesim-
lerin göreli sermaye yoğunluklarına bağlıdır. 
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Bunu incelemek için önce klasik tasarruf  fonksiyonu  varsayımı ya-
palım: s w = 0 , s c = 1 iken (16.33)'den: 

r = n (16.34) 
eşitliği elde edilir: kısaca, bu varsayım altında kâr oranı, üretimin 
teknik koşullarından bağımsız olarak durağan durum büyüme oranı 
tarafından  belirlenmektedir. Bu oran veri iken sistemdeki diğer değiş-
kenler Şekil 16.5.'de görüldüğü gibi belirlenmekte ve durağan durum 
dengesi her değişkenin tek ve belli bir değer almasını gerektirmektedir. 

Eğer sc = sw = s, yani Keynesçi tasarruf  fonksiyonu  var-
sayımı yapılırsa, üretimin teknik koşullarından ve diğer değişkenler-
den bağımsız olarak (16.33)'den kâr oranını veya reel ücreti türetmek 
olanağı yoktur. Modelin durağan durum dengesi, bütün eşitliklerin eşanlı 
olarak çözülmesi ve değişkenlerin eşanlı olarak belirlenmesi ile saptana-
bilir. Eğer sermaye malı üreten kesim daha sermaye yoğun ise, veri 
tasarruf  ve büyüme oranları ile bağdaşabilen birden fazla  denge nok-
tası bulunabilir.1 Buııu saptamak için ekonominin belli bir durağan 
durum dengesine geldiğini varsayalım. Keynesçi tasarruf  fonksiyonu 
gereğince bu denge durumunda n=sjv eşitliği sağlanmış olacaktır. 
Dolayısıyla s ve ıı veri iken dengenin birden fazla  noktada gerçekleş-
mesi; w, r, fc,,  k2  ve p'nin birden fazla  değerleri için aynı sermaye-ha-
sıla katsayısının elde edilmesi demektir: 

_ p K,  + K2 

P Y , + Y 2 

Kesimlerin fiziksel  sermaye-hasıla katsayılarını A, ve / 2 ile tanımlar-
sak (Aj = K J / Y J ? A2 = K2 / Y,), tasarruf  oranı sabit olduğu için: s(p Y, 
+ Y2)=  1= pYl  ve 

PYJY2  = s 1(1—s)  (16.35) 
olduğundan, sermaye-hasıla katsayısı: 

v = sA, + P (1—s) A, (16.36) 
şeklinde ifade  edilebilir. Eğer kâr oranı değiştiği zaman p: A, ve A2 ile 
ters yönde değişiyorsa ve kâr oranı belli bir düzeye çıktığı (indiği) zaman 
bu değişmelerin v üzerindeki etkisi birbirine eşit ise; kâr oranının ve 
dolayısıyla A,, A, ve p'nin birden fazla  değeri için aynı v elde edilecektir. 

1 Kesimlerin sermaye yoğunlukları sürekli olarak değişebildiği için bunlar ancak denge 
durumunda kıyaslanabilir. Şekil 16.5.'de görüldüğü gibi denge OR = w frp  taıafından  tanım-
lanmaktadır. Dolayısıyla, veri bir w jrp oranında hangi kesimin k oranı daha yüksekse o kesim 
daha sermaye yoğundur. Şekil 16.5. bütün w jr oranlarında tüketim malı üreten kesimin daha 
sermaye yoğun olduğunu varsaymaktadır. 
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Bu durum sermaye malı üreten kesim daha sermaye yoğun olduğu 
zaman ortaya çıkmaktadır. Kâr oranındaki bir azalış, üretim fonksi-
yonları uyumlu olduğu için, her iki kesimde de daha sermaye yoğun bir 
tekniğe geçilmesine yol açmaktadır. Sermaye yoğunluğu arttığı zaman 
sermaye-hasıla katsayısı da artacağı için, kâr oranı düşerken ve A2 

artacaktır. Buna karşılık sermaye malı üreten kesim daha sermaye 
yoğun olduğu için, sermaye malının tüketim malı ile değişim oranı, 
p, azalacaktır. Eğer p'deki azalmanın v üzerindeki etkisi ile A, ve A, 
deki artışların etkisi karşılıklı olarak birbirini götürüyorsa, sermaye-
hasıla katsayısı sabit kalacaktır. Böyle bir durumda durağan durum 
dengesi, kesimlerin sermaye yoğunluklarının ve bölüşümün farklı  olduğu 
birden fazla  noktada gerçekleşebilmektedir. Görüldüğü gibi buna yol 
açan şey, Wicksell fiyat  etkisinin negatif  olmasıdır. Kâr oranındaki 
değişme teknik seçimi yoluyla kesimlerin sermaye yoğunluklarının ve 
sermaye-hasıla katsayılarının değişmesine yol açmakta ve bir miktar 
etkisi ortaya çıkarmaktadır. Üretim fonksiyonları  uyumlu olduğu için 
miktar etkisi pozitif  olmakta, yani w jr ile fiziksel  sermaye yoğunluk-
ları aynı yönde değişmektedir. Diğer yandan kesimlerin sermaye 
yoğunlukları farklı  olduğu için, kâr oranındaki değişme malların değişim 
oranını etkilemekte, yani fiyat  etkisi ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu 
etki burada, aynı üretim tekniği içinde (veri k[  ve k2  oranlarında) değil, 
teknikler arasındaki geçişte söz konusudur. Teknikler sürekli olduğu, 
yani ekonominin w— r eğrisi üzerindeki her nokta farklı  bir üretim 
tekniğini gösterdiği için, kâr oranı değiştiği anda teknik de (/ct ve k2 

de) değişmekte; dolayısıyla fiyat  etkisi, eski ve yeni tekniklerdeki de-
ğişim oranlarının kıyaslanması suretiyle saptanmaktadır. Sermaye m ah 
üreten kesim daha sermaye yoğun olduğu zaman r ve p bu anlamda 
aynı yönde hareket edecektir. Kâr oranı ile A[ ve A2 ters yönde de-
ğiştiği için, aynı sermaye-hasıla katsayısı farklı  bir kâr oranında geri 
gelebilmektedir. Aksine fiyat  etkisi pozitif  olduğu zaman p ile At ve A2 

aynı yönde hareket ettiği için, kâr oranı azaldığı zaman sermaye-hasıla 
katsayısı sürekli olarak artacağından durağan durum dengesi tek bir 
noktada gerçekleşecektir. 

Modelin durağan durum dengesinin kararlı olması için, yukarıda 
incelenen tek mallı modelde olduğu gibi, kâr oranı ile adam başına 
kullanılan sermaye miktarının (fc'nın)  ters yönde değişmesi gerekir. 
gK>n  olduğu zaman kâr oranında meydana gelen azalma ekonominin 
sermaye yoğunluğunun artmasına yol açıyorsa, sermaye stokunun 
büyüme oranı azalarak işgücünün büyüme oranına yaklaşacaktır; Ay-
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m şekilde gK<n  olduğunda r'deki artış fc'nın  azalmasına yol açarsa, 
gK  azalacak ve ekonomi yine dengeye doğru yönelecektir. 

Ekonomide kullanılan sermaye-işgücü katsayısı (16.29)'da görül-
düğü gibi kesimlerin sermaye yoğunluklarının, fc,  ve fc,'nin  ağırlıklı bir 
ortalamasıdır. w /r ile fe,  ve k2  aynı yönde hareket etmekte (uyumlu 
üretim fonksiyonları  varsayımı), yani r azaldikça  kt  ve k2  artmakta-
dır. Bu durumda ekonomideki sermaye-işgücü katsayısının azalması, 
kesimlerin göreli üretim yoğunluklarının, daha az sermaye yoğun 
olan kesim lehine değişmesi, bu kesimin ağırlığının artması halinde 
mümkündür. Eğer bu sonuç ortaya çıkıyorsa, r azalır, ve fc2  artarken 
k  azalacağı; veya r artar, k{  ve k2  azahrken k  artacağı için durağan 
durum dengesi kararsız olacak; ekonomi, herhangi bir başlangıç ser-
maye yoğunluğundan denge sermaye yoğunluğuna doğru yöneleme-
yecektir. Böyle bir durumun ortaya çıkıp çıkmayacağı, tasarruf  oran-
ları ile kesimlerin göreli sermaye yoğunluklarına bağlıdır. 

Klasik tasarruf  fonksiyonu  varsayımı yapıldığı zaman, ücretler 
tüketim malı, kârlar da sermaye malı outputuna eşit olacağından: 

k  = ^ (16.37) 
'  1 2 

olmaktadır. Kâr oranı düştüğü, w/r arttığı zaman klasik tasarruf 
fonksiyonu  varsayımı gereğince tüketim malı talebi sermaye malı ta-
lebine oranla artacaktır. Eğer tüketim malı üreten kesim daha sermaye 
yoğun ise, kâr oranmdaki azalış p'nin artmasına, yani tüketim malının 
göreli olarak ucuzlamasına yol açacaktır. Ücretler arttığı ve tüketim 
malı ucuzladığı için bu, tüketim malı kesiminin outputunun sermaye malı 
outputuna oranının artmasına, yani Yj/Y2'nin azalmasma sebep 
olacaktır. Y,/Y2'deki azalma, işgücü yoğun kesimin outputunun gö-
reli olarak azalması demek olduğu için k  artacaktır. Buna karşıhk 
sermaye malı üreten kesim daha sermaye yoğun olduğunda r azaldığı 
zaman p de azalacaktır. Ancak buna rağmen YljY2  azalabileceği, yani 
göreli üretim yoğunlukları işgücü yoğun kesimin lehine dönebileceği 
için, fc'nın  azalma olasılığı mevcuttur. Dolayısıyla, tüketim malı kesimi 
daha sermaye yoğun olduğu zaman modelin durağan durum dengesi 
kesinlikle kararlı olduğu halde, aynı şeyi sermaye malı kesimi daha ser-
maye yoğun olduğu zaman söylemek olanağı yoktur. 

Keynesçi tasarruf  fonksiyonu  varsayımı yapıldığında, (16.35)'de 
görüldüğü gibi kesimlerde üretilen malların tüketim malı cinsinden 
değerlerinin birbirine oranı sabittir. Bu durumda kesimlerin sermaye 
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yoğunlukları ne olursa olsun r ile k  ters yönde değişecektir. Eğer k{  >k2 

ist, r'deki bir azalma p'yi düşürecektir, p azaldığı zamaıı yatırım-
tasarruf  dengesinin, yani (16.35)'deki eşitliğin korunabilmesi için 
Yj/Yj'nin artması gerekecektir. Bu, daha sermaye yoğun olan kesimin 
üretim yoğunluğunun göreli olarak artması demek olduğundan k 
da artacaktır. Aksine eğer kl  < k2  ise, r azalırken p artacak, Yt /Y 2 

azalacaktır. Sermaye yoğun kesimin outputu göreli olarak arttığından 
bu durumda da k  artacaktır. 

Dolayısıyla, Keynesçi tasarruf  fonksiyonu  varsayımı altında, 
kesimlerin sermaye yoğunlukları ne olursa olsun, denge kararlıdır. Kla-
sik tasarruf  fonksiyonu  varsayıldığı zaman ise, tüketim malı kesimi ser-
maye yoğun olduğunda kararlı denge gerçekleşmektedir. sc — sw = s 
iken durağan durum dengesinin tek olması için k,  < k2  koşulu; sc>sw 

iken tek olan dengenin kararlı olması için yine aynı koşul yeterli oldu-
ğundan, tüketim malı kesimi daha sermaye yoğun ise, tasarruf  oranları 
ne olursa olsun durağan durum dengesi tek ve kararlıdır. 

Ancak, bu sermaye yoğunluğu koşulu, dengenin tekliği ve kararlı-
lığı için gerekli değil yeterli koşuldur. Kesimlerin ve ekonominin tü-
mündeki ikame esnekliklerinin (a,, ct2 ve u) bazı değerleri için dengenin 
tekliği ve kararlılığı, tasarruf  oranlarından ve /veya sermaye yoğunluk-
larından bağımsız olarak gerçekleşmektedir. Genel olarak teklik ve 
kararlılık için yeterli  koşulları şu şekilde özetleyebiliriz: 

i. «c > sw iken fe,  < k2 ise; veya, 
ii. > 1 ise; veya, 
iii. (T > 1 ise; veya, 
iv. = 1 iken <7j + o2 > 1 ise; veya 
V. ®w = 0 iken cTj + a2 ;> 1 ise 

durağan durum dengesi tek ve kararlıdır. Bu koşullardan ilki, yukarı-
da incelenen iki durumu içermektedir. İkinci ve üçüncü koşul, tasarruf 
fonksiyonu  ve sermaye yoğunluklarından bağımsız olarak dengenin 
tekliği ve kararlılığını sağlamaktadır. Son iki koşul ise, sınıfsal  tasar-
ruf  oranlarının uç değerleri için, sermaye yoğunluklarından bağımsız 
olarak dengenin tekliğini ve kararlılığını sağlamaktadır. 

Modelin bu sonuçları, kesimlerin üretim fonksiyonlarının  uyumlu 
olmasına bağlıdır. Bu varsayım, kesimlerin üretim süreçlerinin birden 
fazla  kâr oranında kullanılmasını, yani ve fc,'nin  geri gelmesini 
önlemektedir. Böylece tekniğin geri gelmesi olgusu ortaya çıkmamak-
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tadır. Şekil 16.5'de kâr oranı azaldığı zaman D, ve D2 noktaları sü-
rekli olarak sağa doğru kaymakta; P, ve P2 sermaye yoğunlukları an-
cak tek bir kâr oranında kullanılmaktadır. Diğer yandan yukarıdaki 
koşullardan herhangi biri gerçekleştiği zaman, ekonominin sermaye 
yoğunluğu ile kâr oranı sürekli olarak ters yönde değişmekte ve karar-
lı denge sağlanmaktadır. Görüldüğü gibi bu koşulların hepsi, üretim 
fonksiyonlarının  özelliklerine bağlıdır. Eğer üretim fonksiyonları  bu 
koşulların gerektirdiği özellikleri göstermiyorsa, dengenin tek ve kararlı 
olması olanağı yoktur. Bu durumda k ile r'nin aynı yönde değişmesi ve 
birden fazla  kâr oranının veri bir sermaye yoğunluğu ile bağdaşabil-
mesi olasılıkları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, kesimlerin üretim 
fonksiyonlarının  uyumlu olması, k ile r arasındaki ilişkinin uyumlu ol-
masına yetmemektedir. 

16.3. İÇERİLMİŞ  TEKNOLOJİK  GELİŞME  VE  NEO-
KLASİK  YILLANMA  MODELLERİ 

Içerilmiş teknolojik gelişme ve buna dayanan yıllanma modelleri 
ile birlikte neoklasik teorinin, sermayenin yoğrulabilirliği varsayımın-
dan bir ölçüde vazgeçtiği görülmektedir. Bu modellerde herhangi bir 
dönemde ulaşılmış bulunan en son teknik bilgi düzeyi, sadece o dönemde 
yapılan yatırımlar tarafından  içerilmekte; mevcut üretim araçlarının 
yoğrularak bu teknik bilgi düzeyinin gerektirdiği biçime sokulması, 
örneğin mevcut hesap makinelerinden bilgisayar yapılması söz konusu 
olmamakta; mevcut üretim araçları, bu araçlara yatırımın yapıldığı 
dönemlerin teknik bilgi düzeylerini içermektedir. Teknik bilgi düzeyinin 
sürekli olarak arttığı varsayıldığında, daha yakın geçmişte yapılan 
yatırımlar, uzak geçmişte yapılmış yatırımlara oranla daha etkin ola-
caktır. Herhangi bir dönemde ekonomide mevcut sermaye stoku, geç-
mişte farklı  dönemlerde yapılmış yatırımlardan oluştuğu ve bu yatırım-
lar farklı  teknik bilgi düzeylerini içerdiği için etkinlik açısından hetero-
jen bir nitelik taşımaktadır. Bu stokun yaş bileşimi ne kadar düşük, yani 
yakın geçmişte yapılmış yatırımların oranı ne kadar yüksekse, etkinliği 
de o derece yüksek olacaktır. Her ne kadar sürekli olarak artan teknik 
bilgi düzeyinin üretim sürecine yansıması, diğer bir deyimle üretim 
teknolojisinin gelişmesi yatırım yapılması ile mümkün olmakta ise de bu, 
net bir sermaye birikimini gerektirmemektedir. Aşınan üretim araç-
larını yenilemek için yapılan yatırımlar da en son teknik bilgi düzeyini 
içerdiği için, teknolojik gelişmenin gerçekleşmesini sağlayan şey sadece 
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net yatırımlar değil aynı zamanda aşınma ve yıpranma yatırımları, kı-
saca, gayri safi  yatırımlardır. 

Teknolojik gelişme üretim sürecine yatırımlar yolu ile girdiği halde, 
yeni üretim araçlarınm eskilerine kıyasla ne oranda daha etkin olduğu, 
yani içerilmiş teknolojik gelişme oranı, içerilmemiş gelişmede olduğu 
gibi tamamen dışsal olarak belirlenebilir. Bu, teknik bilgi düzeyinin 
yatırımlardan ve diğer ekonomik değişkenlerden bağımsız olarak sürek-
li bir şekilde artması demektir. Teknik bilgi düzeyindeki gelişmenin 
üretim teknolojisinde bir gelişme sağlayabilmesi için yatırım yapılması 
gereği, bu gelişmenin "gökten inme" niteliğini değiştirmez. Bu varsayım 
altında içerilmiş teknolojik gelişmenin içerilmemiş gelişmeden tek farkı, 
burada teknik bilgi düzeyindeki gelişmenin sadece yatırımlar üzerine 
"inmesi", mevcut sermaye stokuna yansımamasıdır. 

Alternatif  olarak, teknik bilgi düzeyindeki gelişmenin ekonomik 
olgular tarafından  uyarıldığı ve teknolojik gelişmenin yatırımların 
düzeyine bağlı olduğu düşünülebilir. Örneğin bazı inputlarm göreli 
olarak lcıt olması, bu inputları daha az miktarlarda kullanan yeni üre-
tim tekniklerinin araştırılmasına yol açarak teknolojik gelişmeyi uya-
rabilir. Aynı şekilde monopolcü piyasa koşullarında, mevcut üretim 
araçlarının dayanıklılık süresinin uzun olması, ileri teknik bilgilerin 
üretime uygulanmasını ve teknolojik gelişmenin sağlanmasını en-
gelleyebilir. Diğer yandan en son teknik bilgi düzeyi büyük ölçekli ya-
tırım yapılmasını gerektiriyorsa, yatırım düzeyinin yetersizliği yine 
bu bilgi düzeyinin uygulanmasına engel olabilir. Bu ve buna benzer 
durumlarda hem teknik bilgi düzeyinin gelişmesi, hem de bunun üretime 
uygulanarak teknolojik gelişmenin sağlanması ekonomik unsurlara bağ-
lı olarak belirlenen içsel (değişkenler haline gelecektir. Bu tip bir yak-
laşım sadece teknolojik gelişmenin yarattığı etkilerin değil, bunun na-
sıl ve neden dolayı ortaya çıktığı hususunun da incelenmesine olanak 
verecektir. Ancak, içerilmemiş teknolojik gelişmede olduğu gibi burada 
da neoklasik modellerin büyük bir çoğunluğu teknolojik gelişmeyi 
dışsal olarak almakta; sabit bir oranda sürekli olarak gerçekleştiğini 
varsayarak bunun yarattığı etkileri incelemekle yetinmektedir. 

içerilmiş teknolojik gelişme genellikle neoklasik teoride tek-mallı 
bir model içinde incelenmektedir. Herhangi bir dönemde mevcut olan 
farklı  yaştaki bütün makineler, işgücü ile birlikte aynı nihaî outputun 
üretiminde kullanılmaktadır. Dolayısıyla ekonomide üretilen toplam 
output, farklı  yaştaki makinelerin kullanılması ile üretilen output 
miktarlarının toplamına eşittir. Output homojen olduğu için bu top-
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lama işlemi outputun teknik (fiziksel)  birimi cinsinden yapılabilmek-
tedir. Toplam output hem tüketim hem de yatırım amacıyla kullanı-
labilmektedir. Bunun yatırım amacı ile kullanılabilmesi için bir üretim 
sürecinden geçmesi gerekmemekte; output, en son teknik bilgi düze-
yine uygun bir biçimde yoğrularak makine haline getirilmektedir. 

Teknik bilgi düzeyi ve yatırımların etkinliği sürekli olarak arttığı 
ve zaman içinde sürekli olarak yatırım yapildığı zaman, ekonomide 
t döneminde sonsuz sayıda farklı  yaşta yatırım mevcuttur ve bu 
yatırımların her biri belli sayıda makine içermektedir. Dolayısıyla, 
iki farklı  dönemde yapılmış yatırımlar, iki açıdan farklılık  göstere-
cektir; i. bu yatırımların yapıldığı makineler farklı  etkinliktedir; ii. 
yatırım miktarları, yani yatırımların yapıldığı makine sayıları farklı 
olabilir. Eğer birim zaman başına yapılan yatırımlar aynı ise, ya-
tırımların getirdiği makine miktarları aynı olacak ve yatırımlar arasın-
daki tek fark  bu makinelerin etkinliğinde ortaya çıkacaktır. Teknolojik 
gelişme oranı A ise, T+1 döneminde yaratılan her makine, T döne-
minde yaratılan makineye kıyasla bu oranda daha etkindir. Bu nedenle, 
makineler etkinlik birimi ile ölçüldüğünde, T+1 döneminde yaratılmış 
1 /ex kadar makine, T döneminde yaratılmış bir birim makine ile aynı 
miktarı gösterecektir. Bu tip bir teknolojik gelişmenin Solow-nötr 
gelişme ile benzerliği açıkça görülmektedir. Solow-nötr gelişmede T+1 
dönemindeki bütiin makineler (sermaye stoku), T dönemindeki makine-
lerden teknolojik gelişme oranında daha etkin olduğu halde burada 
aynı durum sadece bu iki dönemde yapılmış yatırımlar  arasında ortaya 
çıkmakta; T döneminde yapılan bir yatırım T dönemine kadar sağlanan 
teknolojik gelişmeden ; T+1 döneminde yapılan bir yatırım ise T+1 
dönemine kadar sağlanan teknolojik gelişmeden yararlanmaktadır. 
t döneminde, nihai outputun üretiminde, farklı  yaştaki her yatırım için 
ayrı bir üretim fonksiyonu  mevcuttur. Bu fonksiyonların  bütün ya-
tırımlar için aynı nitelikte olduğu; bunların sadece makinelerin et-
kinliği açısından farklılık  gösterdiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla, tek-
nolojik gelişmenin sürekli  olduğunu varsayarsak, T döneminde yapılmış 
bir yatırımın t dönemindeki kullanımından elde edilen output, (15.59)'a 
benzer bir şekilde: 

QT(t)  = F  [(e^  Kx),  L t (t)]  T < t (16.38) 

biçiminde ifade  edilebilir. Burada QT  (t), T döneminde yapılmış yatırım-
ların t döneminde kullanılması sonucunda üretilen nihaî output mik-
tarı; KT,  T dönemindeki yatırımların yapıldığı makine miktarı; Lz (t), 
t döneminde bu makineleri kullanan işgücü miktarıdır. Makine 



476 ÇAĞDAŞ NEOKLASIK YAKLAŞıM 

ve output aynı teknik birim cinsinden ölçülebilmekte, bir birim yeni 
makine ile bir birim output aynı üretim maliyetine sahip olmaktadır. 
Bu fonksiyonda  T sürekli değerler almakta ve dolayısıyla t döneminde, 
her biri farklı  yaştaki makineleri içeren sonsuz sayıda üretim fonksi-
yonu bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar  arasındaki fark;  makinelerin 
etkinliğinde (e?'T); farklı  dönemlerde yapılan yatırını miktarlarında 
(Kx):  ve bu yatırımları t döneminde kullanan işgücü miktarlarında 
(LT(t)) ortaya çıkmaktadır, f'nin  belli bir değeri için Kz  ve c X t veri 
olduğundan, T dönemli makinelerin t döneminde kullanılması ile üre-
tilecek output miktarı, Lz (t)'ye bağlı olarak değişecektir. Eğer üretim 
fonksiyonları  ölçeğe göre sabit verimli Cobb-Douglas tipinde ise (16.38), 
(15.61)'e benzer bir şekilde: 

(t)  = e&r KŞ  LT(ty~a;  T ^ t; y3 = «X (16.39) 

halini alacaktır. Bu fonksiyonun  part metreleri, a ve fi,  makinelerin 
yaşı ne olursa olsun aynıdır. İki farklı  dönemde aynı miktarda yatı-
rım yapılmış ise ve bu yratırımlar t döneminde aynı miktar işgücü 
kullanılarak işletiliyorsa (ayni T'nin iki farklı  değeri için K-  ve L~ (t) 
aynı ise), daha yakın geçmişte yapılmış yatırımların t döneminae 
üreteceği output daha fazla  olacaktır. 

Liretim fonksiyonu  Cobb-Douglas tipinde olduğu zaman içerilmiş 
teknolojik gelişme aynı zamanda Harrod-nötr olmaktadır. Daha önce 
saptandığı gibi Solow-nötr teknolojik gelişme oranı A iken Harrod-
nötr gelişme oranı m = a?. 1(1  —a) olduğundan (16.39) A oranında 
sermaye-artışlı (Slow-nötr); m oranında da işgücü-artışlı (Harrod-nötr) 
teknolojik gelişme ortaya koymaktadır. Bu koşullar altında içerilmiş 
teknolojik gelişme durağan dumnı dengesi ile bağdaşmaktadır. 

Yoğrulabilme varsayımı neoklasik teoride üç farklı  şekilde or-
taya çıkmaktadır: i. mevcut sermaye stokunun yoğrularak en son tek-
nolojinin gerektirdiği biçime sokulması; ii. outputun yoğrularak yatırım 
malı haline getirilmesi; iii. faktörler  arasındaki sürekli ikamenin bir ge-
reği olarak, sermaye yoğunluğunun sürekli bir şekilde değiştirilebil-
mesi için, mevcut sermaye stokunun yoğrularak daha az veya daha çok 
işgücünü istihdam edebilir hale getirilmesi. Bunlardan ilki içerilmiş 
teknolojik gelişme modellerinde terkedilmiş; ikincisi ise modelde tek 
bir malın üretilmesi nedeniyle muhafaza  edilmiştir. Faktörler arasın-
da sürekli ikamenin sağlanıp sağlanamadığı konusunda içerilmiş tekno-
lojik gelişme modellerini üç grupta toplamak alanağı vardır: i. hem ex 
ante, hem de ex post ikameye olanak veren modeller; ii. sadece ex ante 
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ikameye olanak veren modeller: iii. ne ex ante, ne de ex post ikameye 
olanak vermeyen modeller.1 Bunlar arasındaki farkı  saptamak için 
ex ante ve ex post ikamenin ne anlama geldiğini kısaca açıklayalım. 

Herhangi bir anda belli bir inalı üretmek için yatırım yapmak is-
teyen bir kapitalistin teknik veya sermaye-işgücü oranı seçimi, bu ma-
lın üretiminde kullanılabilecek alternatif  tekniklerin sayısı ile sınırlıdır. 
Eğer teknik sayısı sınırsızsa, yatırım yapılırken herhangi bir sermaye-
işgücü oranı seçilebilir. Kâr maksimizasyonu belli faktör  fiyat  oran-
larında belli sermaye yoğunluğunun kullanılmasını gerektirdiğinden, 
yatırım kararı alınırken farklı  faktör  fiyatlarında  farklı  sermaye yo-
ğunlukları seçilecektir. Bu, ex ante olarak, yani yatırını yapılmadan 
önce, faktörler  arasında sürekli ikamenin yapılabilmesi; ex ante üre-
tim fonksiyonunun,  belli bir output miktarının sonsuz sayıda faktör 
bileşimi kullanılarak üretilmesine olarak vermesi demektir. Buna 
karşılık eğer outputun üretilebilmesi için yatırım yapılabilecek tek bir 
teknik varsa, ex arıte olarak sermaye yoğunluğu veri olacak; yani ex 
ante üretim fonksiyonu  sabit katsayılı bir üretim denklemi haline 
gelecektir. Böyle bir durumda kapitalistin seçimi bu tekniğe yatırım 
yapmakla hiç yatırım yapmamak arasında olacaktır. Bu iki uç durum 
arasındaki bir olasılık da yatırım yapılabilecek teknik sayısının belli 
sayıda olmasıdır. Bu durumda ex ante ikame süreksiz ve sınırlı olacaktır. 

Ex arıte ikame olanakları ne olursa olsun, yatırım kararının alın-
ması belli bir tekniğin seçilmiş olması demektir. Ancak yatırım kararı 
alındıktan sonra değişen ekonomik koşullar, seçilen tekniği kârlı ol-
maktan çıkartabilir. Buraya kadar incelenen neoklasik modeller bu 
durumda tekniğin anında değişmesine olanak vermekte; mevcut ser-
maye stoku yoğrularak daha sermaye veya daha işgücü yoğun teknik 
haline gelebilmektedir. Bu, ex post ikame olanağının bulunması de-
mektir. Böyle bir durumda ex ante ikame olanakları ex post olarak da 
mevcut olmakta; kısaca, ex ante ve ex post üretim fonksiyonları  özdeş 
hale gelmektedir.2 örneğin r döneminde Kx  kadar yatırım yapılırken, 
bu yatırımın istihdam edebileceği sonsuz sayıda farklı  işgücü miktarları 

1 Literatürde bunlardan ilki Putty-Putty;  ikincisi Pulty-Clay;  üçüncü ise Clay-Clay 
modeli olarak adlandırılmaktadır. Pully  yoğrulabilen output, Clay  ise katılaşmış, yoğrulamayan 
sermayedir. 

2 Ex post ikame olanaklarının ex ante olanakları aşamayacağı varsayıldığında, ex post 
olarak sürekli ikamenin yapılabilmesi için ex ante üretim fonksiyonunun  da buna olanak ver-
mesi gerekir. Ayrıca bu varsayım, üretim fonksiyonu  ex ante olarak sabit katsayıh olduğu zaman, 
ex post olarak sınırsız (veya sınırlı) ikame olanağının ortaya çıkması olasılığını ortadan kaldır-
maktadır. Bu varsayımın gerçekçi olduğu kesinlikle söylenebilir. 
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varsa ve yatırım yapılırken L% kadar işgücü istihdam edilmesi plan-
lanmışsa, ex post ikame olanağı mevcut olduğu zaman bu yatırım ta-
mamen farklı  bir işgücü miktarı ile birlikte kullanılabilir; bu durumda 
Kt  veri iken LT  sürekli bir değişken haline gelmektedir. 

Buna karşılık ex ante olarak mevcut olan sınırlı veya sınırsız ika-
me olanağı yatırım yapıldıktan sonra ortadan kalkabilir. Bu, mevcut 
sermaye stokunun yoğrularak daha az veya daha fazla  işgücünü istih-
dam edebilecek hale getirilememesi demektir. Eğer ex post ikame 
olanağı yoksa, üretim fonksiyonu  ex post olarak sabit katsaydı hale 
gelmekte; kapitalist yatırım yaparken seçtiği sermaye yoğunluğunu 
(K.  I  L*z) değiştirmek olanağına sahip olmamaktadır. 

Burada sırasıyla sermayenin yoğrulabildiği (ex ante ve ex post 
ikamenin mevcut olduğu) ve yoğrulamadığı (sadece ex ante ikamenin 
mevcut olduğu) varsayımlarına dayanan neoklasik içerilmiş gelişme 
modelleri incelenecektir. Ancak buna geçmeden önce bu iki model 
arasındaki temel bir farkı  belirtmek gerekir. Sermayenin yoğrulabildi-
ği varsayıldığında, geçmişte yatırım kararı alınırken yapılan hatalar ve 
bekleyişlerin gerçekleşmemesi önemini tümüyle yitirmektedir. Eğer 
beklenen faktör  fiyatları  gerçekleşmemişse, yatırım yapılırken se-
çilen teknik etkin olmaktan çıkacaktır. Ancak ex post ikame olanağı 
mevcut olduğundan üretim tekniğini anında değiştirerek daha sermaye 
veya işgücü yoğun bir tekniğe geçmek, yani yapılan hataları anmda dü-
zeltmek olanağı mevcuttur. Gerçekte, böyle bir varsayım altmda ex 
ante — ex post ayırımı anlammı tamamen yitirmekte; her zaman başa 
dönmek mümkün olmaktadır. Buna karşılık ex post ikame olanağı yoksa, 
bekleyişlerin gerçekleşmemeainden doğan, arzulanmayan durumu dü-
zeltmek olanaksızdır. Böyle bir durumda kapitalistin, kadere rıza gös-
tererek etkinliğini yitirmiş bulunan yatırımları kullanmaya devam et-
mekten veya bunları hurdaya çıkartarak yeniden yatırım yapmaktan 
başka bir alternatifi  yoktur. Eğer bekleyişlerin sürekli olarak gerçekleş-
tiği, yanılmanın mevcut olmadığı varsayımı yapıhrsa, böyle bir durum 
hiç bir zaman ortaya çıkmayacak; ancak, ex ante-ex post ayırımı yine 
anlamını yitirecektir. 

16.3.1. Ex Ante - Ex Post İkame (Putty - Putty) Modeli 

Bu modeli, yatırım mallarının aşınmadığı; işgücünün dışsal ola-
rak veri bir n oranında sürekli olarak büyüdüğü; teknolojik gelişme ora-
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nıııın (X) sabit olduğu; ex ante ve ex post üretim fonksiyonlarının  ölçeğe 
göre sabit verimli Cobb- Douglas biçiminde olduğu; tasarrufların  aynen 
yatırıldığı; sınıfsal  tasarruf  oranlarının aynı olduğu; yatırımla üretim 
arasında bir zaman gecikmesi olmadığı ve bütün değişkenlerin za-
man içinde sürekli  olarak değiştiği varsayımları altında inceleyeceğiz. 

Ekonominin içinde bulunduğu t döneminde, o dönemde ve geçmiş 
dönemlerde yapılmış yatırım miktarları veridir. Farklı yaştaki makine-
lerin kullanıldığı üretim süreçleri (fonksiyonları)  farklı  kesimler olarak 
nitelendirilirse, ekonominin tümünde kullanılan işgücü miktarı, L(t), 
ve üretilen output miktarı, Q(t),  kesimlerin işgücü ve output miktar-
larının toplamına eşittir:1 

L{t)  = j L x (t)  dT  (16.40) 
— 00 

<2(0 = J ( i ) d-  (16.41) 
— CO 

Farklı yaştaki makinelerin miktarları veri olduğundan, kesimlerde üre-
tilen output miktarları, kullanılan işgücü miktarlarına bağlıdır. Dola-
yısıyla, kesimlerde kullanılan işgücü miktarları belirlendiği anda L(t) 
ve Q(t)  de belirlenecektir. 

Kesimlerin işgücü kullanımını belirleyen şey, marjinal verimlilik 
faktör  fiyatlandırması  mekanizmasıdır. Tam rekabet koşulları altında 
bütün kapitalistler, kullandıkları makinelerin yaşı ve etkinliği ne olursa 
olsun, işgücüne aynı ücreti ödeceyecekler; bütün kesimlerde aynı reel 
ücret egemen olacaktır. Diğer yandan kâr maksimizasyonu, her kesim-
deki işgücünün marjinal verimliliğinin reel ücrete eşit olmasını gerektir-
mektedir. t dönemindeki reel ücreti w(t)  ile gösterirsek, (16.39)'da mar-
jinal verimlilik - ücret eşitliği: 

e** (1 -a) (t)a  = w{i)  t (16.42) 

olmakta ve /CT(F), t döneminde T dönemli yatırımların kullanıldığı ser-
maye yoğunluğunu göstermektedir. w(t)  veri iken bu eşitliğin bütün 
kesimlerde sağlanabilmesi için T ile fcx(t)'nin  ters yönlerde değişmesi 
gerekmektedir. Bu, t döneminde, göreli olarak daha yeni yatırımların 
daha düşük sermaye yoğunluğunda kullanılması; yani makinelerin yaşı 

1 Kr,  birim zamanda yapılan yatırım miktarı K~<h  ise T ile t + d-c  arasında yapdan 
yatırım miktarı olduğundan (l) dr,  bu yatırımın t döneminde kullandığı işgücü miktarım 
göstermektedir, T sürekli bir değişken olduğu, yani farkk  yaşta sonsuz sayıda yatırım yapıldığı 
için entegıal —co 'dan başlamaktadır. 
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arttıkça, birim makine başına kullanılan işgücü miktarının azalması 
demektir. Bunun nedeni, veri bir k  oranında, yeni makinelerle çalışan 
işgücünün marjinal verimliliğinin daha yüksek olmasıdır.1 Diğer yan-
dan reel ücret daha yüksek bir düzeyde olduğu zaman veri bir T için 
(16.42)'deki eşitliğin korunması, feT(t)'nin  artmasını gerektirecektir. 
Dolayısıyla Kr  veri iken, reel ücret arttıkça bütün kesimlerde sermaye 
yoğunluğu da artacaktır. Bu sonuç, neoklasik faktör  talep teorisinin 
genel ilkesi ile tamamen bağdaşmaktadır: reel ücret ne kadar yüksekse 
kâr maksimizasyonunu sağlayan sermaye yoğunluğu o derece yüksek, 
veri bir sermaye stoku ile birlikte kullanılmak üzere talep edilen işgücü 
miktarı o kadar düşüktür. Bütün kesimlerin kullandığı makinelerin yaş-
ları ve miktarları veri olduğu için, reel ücret arttıkça kesimlerde kullanı-
lan işgücü miktarlarının azalması, üretilen output miktarlarının da a-
zalmasına yol açacaktır. Dolayısıyla, L- (t),  Q~ (t), L (t)  ve Q (t), reel üc-
retin azalan fonksiyonlarıdır. 

Bunu foırnel  olarak da saptamak için kr  (t) = Kr  /LT (t) olduğunu 
hatırlarsak (16.39) ve (16.42)'den: 

w = ( ^ ( 1 6 - 4 3 ) 

<«)= V " L a , (16.44) 
(1—a)v~fl/fl  eA~ 

W 
K z veri olduğu için belli yaştaki yatırımın kullandığı işgücü miktarı 
ile ürettiği output w(t)'ye  bağlı olarak değişecek; w(t)  artarken 
azalacaktır. Diğer yandan; 

Ke  (t) = j Kr  (İT (16.45) 
CO 

olarak tanımlanırsa, (16.40) ve (16.43)'den toplam işgücü; (16.41) ve 
(16.44)'den de toplam output miktarları türetilebilir: 

L W = W 1 « <16-46) 
(l_g) '-«/« 
w{ty Q W = \..J-ala

 Ke  (») (16-47) 

Dolayısıyla: 

1 İşgücünün marjinal verimliliğinin bütün kesimlerde aynı olması, toplam işgücünün 
kullanılması ile üretilen outputun maksimize edilmesi demektir. 
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q(t)  = Q(t)  I  L(t)  = w(t)l(\—a) (16.48) 
Ke(t)  veri olduğu için, t döneminde reel ücret ne kadar yüksekse eko-
nomide üretilen toplam output ile istihdam düzeyi o kadar düşük ol-
maktadır. Buna karşılık adam başına üretilen output, q(t),  reel ücretle 
birlikte artacaktır. 

Ke(t),  ekonominin t dönemindeki toplam sermaye stokunun et-
kinlik birimi cinsinden ifadesidir.  (16.45)'de görüldüğü gibi bu, farkh 
yaştaki makinelerin ağırlıklı bir toplamı olup ağırlıklar, makinelerin 
üretildiği dönemlere bağlı olarak değişmektedir. Teknolojik gelişme 
mevcut olmadığı zaman (A = 0, e ? l T = 1) farklı  dönemlerdeki yatı-
rımların ağırlıkları eşit (bir) olacak ve (16.45), ekonomide t döneminde 
mevcut olan toplam makine sayısını verecektir. 

Ekonomideki mevcut sermaye stokunun bütüncül bir ifadesine  ula-
şılabildiği için, ekonominin bütüncül üretim fonksiyonunu;  Q(t)  ile 
L(t)  ve Ke(t)  arasındaki ilişkiyi türetmek olanağı doğmaktadır. Nitekim 
(16.46) ve (16.47)'den: 

şekline dönüşecektir. K(t),  t dönemindeki sermaye stokunun cari dönem-
de (t döneminde) yapılan yatırımlar, yani yeni makineler cinsinden ifa-
desidir. T döneminde üretilmiş K r kadar makine etkinlik açısından t 
döneminde üretilen Kx  (<  Kz)  kadar yeni makine ile eşdeğer-
dir; K~  kadar makine ile aynı etkinlikte olan yeni makine miktarına 
ulaşmak için KT,  -r'deıı t'ye kadar olan dönem için X oranında indirime 
tabi tutulmaktadır. Nitekim (16.45) ve (16.50)'den: 

olmaktadır. Yeni makinelerle outputun ölçü birimleri aynı olup deği-
şim oranları bire eşittir: dolayısıyla i£(t)'nin ölçü birimi zamana bağlı 
olarak değişmemektedir. 

Geçmiş dönemlerde üretilmiş bulunan makinelerin etkinliği yeni ma-
kinelere göre daha düşük olduğu için, t döneminde bu makinelerin (out-
put cinsinden) piyasa fiyatı  yeni makinelere oranla daha düşük olacak-

Q(t)  = Ke(ty  L(ty-« 
Bu fonksiyonu  (15.61) ile kıyaslarsak: 

Ke(t)  = eKt  K(t) 
olduğu görülecektir. Dolayısıyla (16.49): 

Q(t)  = K(t)a  L(tya 

(16.49) 

(16.50) 

(16.51) 

(16.50. a) 
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tır. Zira etkinlik farkı,  bu makinelerin daha düşük quasi-rant elde et-
melerine yol açmaktadır. Tam rekabet koşullarında makineler üzerinden 
elde edilen quasi-rant makinelerin marjinal verimliliklerine eşit ola-
cağından, (16.44)'deki ilişkiyi kullanarak (16.39)'dan t ve T  ( < t) dö-
nemlerinde yapılan yatırımlara ait üretim fonksiyonlarından,  bu maki-
nelerin marjinal verimliliklerini saptarsak: 

flfl-fl)1""'4^  a ( l — a ) l ~ a / a ... 

t döneminde üretilen makineler r , (t) kadar quasi-rant elde ettiği ve out-
put cinsinden fiyat  bire eşit olduğu için, aynı dönemde r T (t) kadar 
qüasi-rant elde eden makinenin fiyatı: 

Pı (t)  = rx(t)lrt(t)  = 11 e
M~T)  (16.53) 

olacaktır; kısaca, T döneminde üretilmiş bulunan bir makinenin t 
dönemindeki piyasa fiyatı,  yeni makinenin fiyatına  kıyasla X ora-
nında t—t dönemi boyunca indirime tabi tutulmuş olmaktadır. Bu, ma-
kinelerin fiyatlarının,  etkinlikleri ile aynı oranda azaldığını göstermek-
tedir. Nitekim t dönemindeki sermaye stokunun bu fiyatlar  üzerinden 
hesaplanan değeri, bunun yeni makineler cinsinden belirlenen değerine 
eşittir: 

f p T (t) Kt  dx  = K(t)  (16.54) 
—00 J 

Makineler piyasa fiyatlarıyla  değerlendirildiği zaman, farklı  yaş-
taki makinelerden elde edilen getiri oranları eşitlenecek; herhangi bir 
anda piyasadan satın alınan yeni ve eski makinelerden aynı getiri sağ-
lanacaktır. Bir birim outputun parasal fiyatının  bir lira olduğunu düşü-
nürsek, t döneminde bir lira ile bir yeni makine veya e x < I " T > ( > 1) ka-
dar eski, T dönemli makine satın alınabilir. Bunlardan elde edilen (bir 
liradan sağlanan) getiri birbirine eşittir: r T (T) e X ( t - T > = r,(î). T dönem-
li makinenin fiyatı  giderek azalacak, t sonsuza gittiğinde px (t) sıfıra  yö-
nelecektir. Makinenin üretildiği dönemdeki fiyatı  ile herhangi bir dönem-
deki piyasa fiyatı  arasındaki fark,  1—pT(t); o döneme kadar makinenin 
değerinde meydana gelen azalmayı, yani sermaye kaybını verecektir. 
İki dönem arasında sermaye kaybı teknolojik gelişme oranında artmak-
tadır. Dolayısıyla, herhangi bir dönemde makinenin kullanımından 
sağlanan net getiri, makinenin marjinal verimliliği ile o dönemdeki ser-
maye kaybı arasındaki farka  eşittir. 
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Modelin özelliklerini böylece saptadıktan sonra durağan durum 
büyüme dengesinin bu koşullarda alacağı biçimi kısaca inceleyebiliriz. 
Gerçekte bu koşullarda ortaya çıkan büyüme süreci, daha önce içeril-
memiş Harrod-nötr teknolojik gelişme varsayımı altında incelenen te-
mel neoklasik büyüme sürecinden farksızdır.  Bunun nedenleri: i. ser-
maye-artışlı içerilmiş teknolojik gelişme ekonomideki üretim araçlarının 
bütüncül bir hale getirilmesine ve ekonominin bütüncül üretim fonksi-
yonunun türetilebilmesine olanak vermektedir; ii. Cobb-Douglas üre-
tim fonksiyonu  varsayımı bu teknolojik gelişmenin aynı zamanda Har-
rod-nötr olmasını ve durağan durum dengesi ile bağdaşmasını sağlamak-
tadır. işgücü re oranında büyüdüğü zaman bu piyasada sürekli olarak 
arz - talep dengesinin sağlanması: 

L(t)  = L0ent (16.55) 

olmasını gerektirir, t dönemindeki işgücü talebi ile işgücü arzı, reel 
ücretlerdeki değişmeler yoluyla eşitlenmektedir. Diğer yandan Kt,  t 
döneminde yapdan (yeni) yatırım olduğu için yatırım-tasarruf  dengesi: 

Kt  = se^ K(t)a  L(ty~"  (16.56) 

Eğer başlangıç koşulları elverişli ise, ekonomi büyümeye başladığı an-
dan itibaren; aksi halde ise daha önce incelenen dengeleyici süreç so-
nunda durağan durum dengesine oturacaktır. Yeni makineler cinsin-
den ölçülen sermaye stoku, K(t),  ile toplam output, doğal büyüme ora-
nına (m+re) eşit bir oranda büyüyecek; adam başına düşen outputun; 
kullanılan sermaye stokunun; reel ücretin büyüme oranı m olacak; kâr 
oranı ve gelir dağılımı değişmeyecektir. (16.46)'da görüldüğü gibi reel 
ücretteki artış makineleri kullanan işgücü miktarlarının azalmasma yol 
açacağı için işgücü eski makinelerin kullanıldığı kesimlerden yeni ma-
kineleri kullanan kesime; yeni yatırımlara aktarılacaktır. Makinelerin 
fiziksel  olarak aşınmadığı varsayıldığı için eski makineler sürekli olarak 
kullanılmakta devam edecek, ancak zaman içinde bunların fiyatları 
ve kullandıkları işgücü miktarları sıfıra  yönelecektir. Dengeli büyüme 
makinelerin toplam yaşı ile ekonomideki makine sayısının aynı oranda, 
gn—m-\-n oranında artmasını sağlamakta ve ekonomideki sermaye sto-
kunun ortalama yaşı değişmemektedir.1 

1 Sermaye stokunun ortalama yaşının, doğal büyüme oranının tersine eşit olduğu kolay-
lıkla saptanabilir, t dönemindeki makinelerin toplam yaşı (t — T) K-  d-R'nin; toplam makine sa-
yısı ise JCT d-r'nin entegraline eşittir. = sQ(t)  = sQa exp gnt  olduğu için makinelerin toplam 
yaşı sQ0 exp gnt  fg-n\  makine sayısı sQa expgnt/gn;  bunların birbirine oranı ise l/g„ olmaktadır. 
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16.3.2. Ex Ante ikame (Putty-Clay) Modeli 

Üretim teknolojisi faktörler  arasında ex post ikameye olanak ver-
mediği zaman (16.39)'daki üretim fonksiyonu  sadece ex ante teknik 
seçimi olanaklarını gösterecektir. Burada da herhangi bir dönemde ya-
pılan yatırımlar o döneme kadar ulaşılan teknolojik gelişmeden yarar-
lanmakta; ancak teknik seçilip yatırım yapıldıktan sonra bu yatırımı 
daha düşük veya daha yüksek sermaye yoğunluğunda kullanmak ola-
nağı ortadan kalkmaktadır. Eğer T döneminde yatırını yapılırken 
(16.39)'daki sonsuz sayıdaki teknik içinden sermaye yoğunluğu kT  olan 
teknik seçilmiş ve bu tekniğe K-  kadar yatırım yapılmışsa, T dönemin-
den itibaren bu yatırım: 

L-Ç —— Krç  j k'-ç 
kadar işgücü kullanarak belli bir miktarda (ÇT) output üretecektir. Di-
ğer bir deyimle KT  kadar yatırımı LT 'den daha çok işgücü ile birlikte 
kullanarak Çx 'den daha çok output üretmek olanağı yoktur. Böylece: 

QT  W  = Qr 
(16.57) 

L T (t) = L x 

olmakta, daha önce incelenen modelin aksine, belli bir yatırımdan elde 
edilen output ile bu yatırımın kullandığı işgücü miktarı değişken olmak-
tan çıkmaktadır, t döneminde faktör  fiyatları  ne olursa olsun, T döne-
minde yapılmış kadar yatırım t döneminde de aynı miktar işgücünü 
kullanarak aynı miktar outputu üretecektir. Aynı şekilde ekonominin 
tümünde üretilen output ve istihdam edilen işgücü miktarları, geçmiş 
dönemlerde yapılan yatırımlarla (K~)  seçilen teknikler (k~)  tarafından 
b elirl enm ekt edir: 

Q(t)  = I  Qx d-  (16.58) 
— c© ^ 

L(t)  = f  I T d- (16.59) 
- 0 0 J 

Bu eşitlikler ile (16.40) ve (16.41) arasındaki fark,  burada Q r ve L-'nin 
sabit olmasıdır. 

Yatırım yapıldıktan sonra bunun istihdam edeceği işgücü miktarı 
değişmediği için, outputun ücret maliyeti sadece reel ücrete bağlı ola-
rak değişecektir. Dolayısıyla iki farklı  dönemde aynı reel ücret egemen 
ise, outputun üretiminde kullanılan işgücüne yapılan ödemeler de aynı 
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olacaktır, t döneminde yapılan bir yatırımla birlikte kııllanılan işgücüne 
yapılan ödemeler: 

W,(t)  = w(t)Lt 

Bıı yatırımdan elde edilen quasi-rant ise: 

Rt(t)  = Qt - w(t)Lt  (16.60) 

olacaktır. Q t ve L t değişmediği için, daha sonraki dönemlerde reel üc-
ret aynı kalırsa quasi-rant da aynı kalacak; buna karşılık reel ücretler 
artıyorsa quasi-rant azalacaktır. Bu, daha önce incelenen modelde mev-
cut olmayan bir sonuca yol açmaktadır: eğer reel ücretler zaman içinde 
sürekli olarak artıyorsa, gelecekte belli bir dönemde bu yatırımdan sağ-
lanan quasi-rant sıfıra  ineceği için, yatırım fiziksel  olarak aşınmadığı 
halde ekonomik olarak tamamen1 aşınmış, yani ekonomik ömrünü ta-
mamlamış olacaktır. Nitekim (16.60)'da reel ücret, bu yatırımın adam 
başına düşen outputuna eşit olduğu zaman quasi-raııt sıfır  olmaktadır. 
Bu eşitliğin ne zaman sağlanacağı, yani yatırımın ekonomik ömrü; Q t , 
Lt ve w (t)  veri iken, reel ücretin artış hızına bağlıdır. 

Bunu incelemek için reel ücretin t döneminden itibaren sürekli o-
larak sabit bir m oranında arttığını varsayalım. Yatırımın ekonomik 
ömrünü N  ile gösterirsek: 

Qt — w (t  + N)  L, = 0 (16.61) 
veya: 

w {t  +N)  = Qtj Lt (16.62) 

yani t'den itibaren N  dönem sonra reel ücret, bu yatırımı kârlı olmak-
tan çıkaran bir düzeye çıkmış olmaktadır. Ücretler m oranında büyür-
ken bunun ne zaman sağlanacağını saptamak için: 

w(t  + N)  = w(t)emN  (16.63) 

yazarsak: 

w(t)  e»» = Q,l Lt 

veya: 

N = ~m~ İ0g ( l7V) < 1 6 " 6 4 ) 
1 Putty  - putty  modelinde ekonomik aşınma, eski makinelerin piyasa fiyatlarının  sü-

rekli olarak azalması şeklinde ortaya çıkmakta ve bu olgu sermaye kaybına yol açmaktadır. 
Ancak ex post ikame mümkün olduğundan, ücret ne kadar artarsa artsın eski yatırımların mar-
jinal verimliliği sıfıra  inmemekte (yönelmekte) ve bu yatırımların ekonomik olarak tamamen 
aşınması söz konusu olmamaktadır. 
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QtILt,  t döneminde yapılan teknik seçimi ile belirlenmiştir ve ex ante 
üretim fonksiyonunda  Kt/  Lt ile aynı yönde değişmektedir. Dolayısıyla 
t döneminde yapılan yatırımın ekonomik ömrünün uzunluğu, t döne-
minde seçilen sermaye yoğunluğu ile aynı yönde, t dönemindeki reel üc-
ret ve bunu artış oranı ile ters yönde değişmektedir. Alternatif  olarak; 
Ltw(t)  I  Q t , t dönemindeki ücret maliyetinin outputa oranı olduğu için, 
yatırımların ekonomik ömrünün bu oranla ve reel ücretin artış oranı ile 
ters yönde değiştiği söylenebilir. 

(16.64)'deki eşitliğin arkasında tam rekabet varsayımı yatmakta 
ve bu varsayım iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir kere, ekonomideki 
bütün yatırımların istihdam ettiği işgücünün aynı reel ücreti elde etmesi, 
işgücü piyasasında tam rekabetin egemen olmasını gerektirir. Daha da 
önemli bir husus mal piyasasındaki tam rekabettir. Burada, ana maliyet 
(ücret maliyeti) üzerinde bir getiri (quasi-rant) elde edildiği sürece yatırım 
kullanılmaktadır. Eğer mal piyasasında aksak rekabet egemen ise, bir 
yatırımdan elde edilen quasi-rant asgari kâr marjının altına düştüğü 
anda o yatırım ekonomik ömrünü doldurmuş olacak ve hurdaya çıkar-
tılacaktır. Dolayısıyla, aksak rekabet koşulları altında, ceteris paribus, 
yatırımların ekonomik ömrünün daha kısa olması beklenebilir. 

Ekonomik aşınma bu modelle daha önce incelenen model arasmda 
iki önemli fark  ortaya çıkartmaktadır. Her iki modelde de yatırımların 
fiziksel  olarak aşınmadığı varsayılmakta ve dolayısıyla, yeni yatırım-
ların gerektirdiği işgücünün, fiziksel  olarak hurdaya çıkan yatırımların 
istihdam ettiği işgücünden sağlanması söz konusu olmamaktadır. Ex-
post ikamenin mevcut olduğu önceki modelde bu işgücü, bir yandan 
büyüyen işgücü arzından, diğer yandan da eski yatırımlardan aktarıl-
mak suretiyle sağlanmaktadır. Burada ex post ikame mevcut olmadığı, 
yatırımların sürekli olarak aynı işgücü miktarlarını kullanması gerek-
tiği için bu aktarma söz konusu değildir. Buna karşıhk yatırımların 
ekonomik olarak aşınması ve hurdaya çıkartılması, köhneleşen yatırım-
ların istihdam ettiği işgücünün yeni yatırımlara aktarılmasına olanak 
vermektedir. 

Diğer yandan, daha önce ele alman modelde ekonominin tümüne 
ait sermaye-işgücü, hasıla-işgücü ve sermaye-hasıla oranlarının hem 
faktörler  arasındaki ex post ikame, hem de yeni yatırımlar yoluyla değiş-
tirilmesi söz konusudur. Buna karşılık burada ex post ikame mevcut ol-
madığı için, bu oranlar ancak marjda değiştirilebilmektedir: yatırımla-
rın ekonomik ömrünün dolduğu extensive marj ile teknik seçimi ve ya-
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tırım kararlarının alındığı intensive marj. Kıaaca, ekonomideki Sermaye 
stoku, istihdam düzeyi ve output; yeni yatırımlar ve ekonomik ömrünü 
yitirerek hurdaya çıkarılan yatırımlar yolu ile değiştirilebilmekte, pozi-
tif  bir quasi-rant elde etmekte devam eden eski yatırımların istihdam et-
tiği işgücü ve ürettiği output değiştirilememektedir. 

(16.62)'deki eşitlik, herhangi bir dönemdeki reel ücretin o dönem-
de hurdaya çıkartılmak üzere olan yatırımların veya marjinal yatırım-
ların ortalama işgücü verimliliğine eşit olduğunu göstermektedir. Diğer 
yandan o dönemde hangi yatırımların hurdaya çıkartılacağı, bu ya-
tırımların yapıldığı dönemdeki teknik seçimine bağlıdır. Ücretlerin sü-
rekli olarak (durağan durum dengesinde, Harrod-nötr teknolojik ge-
lişme oranmda ) arttığı koşullarda ex ante teknik seçiminin; yatırımın 
yapıldığı dönemdeki reel ücretle ex ante üretim fonksiyonundaki  işgü-
cünün marjinal verimliliğinin eşitlenmesi kıstasına dayandırılması, ex 
post ikame olanağı mevcut olmadığı için kâr maksimizasyonu ile bağdaş-
mayacaktır. Zira yatırım sürekli olarak aynı işgücü miktarmı kullana-
cağı için, yatırım yapıldıktan sonra, ex ante üretim fonksiyonu  anlamın-
da işgücünün marjinal verimliliği değişmeyecek, buna karşdık ücret-
ler arttığı için, işgücü giderek ex ante marjinal veriminden daha fazla 
bir ücret elde edecektir. Dolayısıyla, eğer ücretlerin artacağı göz önünde 
tutularak teknik seçimi yapdırsa, işgücünün ex ante marjinal verimlili-
ğinin cari ücreti aşması; bunun sadece cari ücreti değil, beklenen ücret 
artışlarını da karşılaması gerekir. Bu nedenle, reel ücretteki beklenen 
artış oranı ne kadar yüksekse, ex ante marjinal verimlilik cari ücreti o 
derece aşacak, seçilecek işgücü yoğunluğu ise o derece düşük olacak-
tır. 

Ex ante teknik seçimini göstermek için, t döneminde yatırım yap-
mak isteyen bir kapitalisti ele alalım ve bunun ex ante seçim olanakları-
nı, (16.39)'dan: 

q = f(k)  = e^ka  (16.39. a) 

şeklinde tanımlayalım. Burada q ve k,  t döneminde yapdacak yatırımla 
ilgili değişkenler olup modelin formülasyonunda  basitlik sağlamak a-
maçıyla t ihmal edilmiştir. Bu yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağ-
layacağı quasi-rantların  piyasa faiz  oranı üzerinden indirime tâbi tu-
tulan net cari değerini maksimize eden bir teknik (sermaye yoğunluğu) 
seçilecektir. Cari ücret (w) kapitalist için veri olduğundan, gelecek dö-
nemlerde elde edilecek quasi-rantlarla  yatırımların ekonomik ömrü, 
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bir yand*n seçilen sermaye yoğunluğuna; diğer yandan da ücretlerdeki 
beklenen artış oranına bağbdır. Eğer kapitalist ücretlerin t döneminden 
itibaren sürekli olarak m* oranında artacağını bekliyorsa, yapacağı ya-
tırımın beklenen ekonomik ömrü, (16.64) ve (16.39.a)'dan: 

N*  = - L - log ( J - )  = - V log ( - f î ^ L )  (16.65) m* \ w /  m* - \ w /  y 

olacaktır. Hangi tekniğin seçileceği yatırımların ekonomik ömrüne, bu 
da (16.65)'de teknik seçimine bağlı olduğu için k  ve N*  eşanlı olarak 
belirlenecektir. Eğer kapitalist K  kadar yatırım yapıyorsa ve piyasa faiz 
oranı i ise, bu yatırımın beklenen net cari değeri: 

z = £ (TRF K ( 1 6 - 6 6 ) 

Her it i tarafı  da Q ile bölersek 2* = Z*  /  Q, bir birim output üreten ya-
tırımın net cari değeri olacaktır. Eğer i>m* olduğunu varsayarsak ve: 

J 
A - y (  1 \ = - 1 

1 \ ı +i) i(i+ıy* 

B = Z  ('1+m'\J'_  (1+m*)  [(1+ir  - (1+mT'l 
1 V  l+i /  (i-m*) 

(16.67) 

(1 + j V m 

olarak tanımlarsak (16.66): 

Z* = A - — B - — = A B - 4- (16-68) 
1 1 f  f 

olacaktır. Bunun maksimize edilmesi için 8z* /  ok — 0 olmalıdır: 

8A 8N*  _ wf_  w_ 8B SN*  _ f—kf  _ 
8N*  8k f2  ~ f  SN*  8k f  " ( 1 6 . 6 9 ) 

m*, w ve i veri iken (16.39.a) ve (16.67) — (16.69)'daki beş denklemin 
çözümü beş bilinmeyeni; k.  q, N*,  A ve JS'yi belirleyecektir. Bu çözüm, 
seçilen sermaye yoğunluğunun, ücretlerdeki beklenen artış oranıyla 
ters yönde değiştiğini ortaya koyacaktır. Eğer ücretlerin değişmeyeceği 
bekleniyorsa m* = 0 olacak ve (16.69) son derece basit bir şekle dönüşe-
cektir. m*— 0 iken (16.65)'de N*=os  olacak, yani yatırımlar eko-
nomik olarak aşmmayacaktır. Bu durumda A = B — 1/ i ve (16.69) 
un ilk ve üçüncü terimleri sıfır  olacak ve optimal k : 
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(İli)  (uf  İP)  - (f-kf')lf^  0 

eşitliğinin çözümünden olde edilecektir. (16.39.a)'yı kullanarak: 

(16.70) ve (16.71), marjinal verimlilik bölüşüm ilişkilerinden başka bir 
şey değildir, m* = 0 iken seçilen sermaye yoğunluğu, faktör  fiyat  oran-
larının, faktörlerin  ex ante üretim fonksiyonundaki  marjinal katkıları 
oranına eşit olmasını sağlayan sermaye yoğunluğudur.' Dolayısıyla, 
eğer kapitalistlerin bekleyişleri doğru ise, ex post ikamenin mevcut ol-
maması, marjinal verimlilik bölüşüm ilişkilerini etkilememektedir. 

Modelde içerilmiş teknolojik gelişmenin mevcut olması, durağan 
durum büyüme dengesi sağlanabildiği takdirde, ücretlerin Harrod-nötr 
teknolojik gelişme oranında artmasını gerektirir. Her ne kadar bu durum-
da ücret, işgücünün ex ante üretim fonksiyonundaki  marjinal verimliliği-
ne eşit olmaktan çıkıyorsa da, neoklasik teori bunu farklı  bir anlamda iş-
gücünün marjinal verimliliği olarak tanımlamaktadır. Köhneleşme kıs-
tası gereğince herhangi bir dönemdeki reel ücret, o dönemde hurdaya 
çıkartılmak üzere olan, yani sıfır  quasi-rant elde eden yatırımların or-
talama işgücü verimliliğine eşittir. Bu marjinal yatırımların ortalama 
işgücü verimliliği, ekonominin tümündeki  işgücünün marjinal verimliliği 
olarak nitelendirilmektedir. İşgücü piyasasında arz-talep dengesi sağ-
lanmışken, işgücü arzındaki marjinal bir azalma bu piyasada talep faz-
lası yaratarak ücretlerin artmasına yol açacaktır. Bu ücret artışı, mar-
jinal yatırımların quasi-rantını negatif  hale getirecek ve bu yatırımlar 
hurdaya çıkartılacaktır. Ekonominin kullandığı toplam işgücündeki 
azalma, marjinal yatırımın kullandığı işgücüne, outputundaki azalma 
ise bu yatırımın ürettiği outputa eşittir: zira ex post ikame mevcut ol-
madığı için, diğer yatırımlar, ücretteki artışa rağmen aynı miktir iş-
gücünü kullanarak aynı miktar output üretecektir. Dolayısıyla, ekono-

î Tam rekabet denge koşulları altında faiz  ve kâr oranlan eşittir. Ancak, burada önemli 
bir hususu gözden kaçırmamak gerekir. Söz konusu olan şey tek bir kapitalistin teknik seçimi 
olup bu kapitalist için w veridir. Dolayısıyla w, k'yı  belirlemektedir. Bunun bir makro bö-
lüşüm teorisi olaıak yorumlanabilmesi için, işgücü arzının ve işgücü piyasası denge koşullarının 
belirlenmesi gerekir. 

W 
l 

(16.70) 

veya: 

iki  w = a /  (1—a) (16.71) 
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mideki işgücünün marjinal verimliliği, marjinal yatırımın ortalama iş-
gücü verimliliğine, yani reel ücrete eşittir.1 

Buna benzer bir yaklaşımla yatırımların marjinal verimliliğinin de 
quasi-ranta eşit olduğu gösterilmektedir. Ekonomide herhangi bir anda 
mevcut makinelerin sayısında meydana gelecek marjinal bir artışın out-
putta yaratacağı etki, hangi tip makine sayısının artırıldığına bağhdır. 
Örneğin, eğer t döneminde ekonomi T dönemli bir makineye daha sahip 
olursa, bu makine Q- / Kz  kadar output sağlayacaktır. Ancak, bu 
makinenin marjinal verimliliğinin saptanabilmesi için, ekonominin tü-
münde kullanılan işgücü miktarının değişmemesi, yani Lx /  KT  kadar 
işgücünün diğer makinelerden bu makineye aktarılması gerekmektedir. 
Bu aktarma marjinal yatırımlardan yapılacaktır. İşgücü piyasasında arz 
talep dengesi sağlanmışken T dönemli bir makinenin ilavesi, bu piyasada 
L x /Kr  kadar talep fazlası  ortaya çıkartacak; ücretler artacak, marjinal 
(r—N  yaşındaki) makineler hurdaya çıkartılarak Lz /  K-  kadar işgücü 
bu makinelerden T dönemli makineye aktarılacaktır. Bu aktarma nede-
niyle Lt I  Kt  kadar işgücünün T—N dönemli makinalarls birlikte ürettiği 
output miktarı, ( L T / K T ) (QT_N  / LT_N),  kaybedilecektir. Q~_NI  N 
= w (t) olduğu için ekonominin net output kazancı: 

Qvl Kx  - L t w(t)/KT  = (1/ K t ) (Qt  -Lxw (t) ) 
olmakta ve bu ifade,  T dönemli makinanm t dönemindeki marjinal ve-
rimliliğini vermektedir. Bu, aynı zamanda, t döneminde bir birim T dö-
nemli yatırımın sağladığı quasi-rani olduğu için, marjinal verimlilik — 
quasi-rdnt  eşitliği sağlanmaktadır. Dolayısıyla modelde her yatırım her 
dönemde, o dönemdeki marjinal verimliliğine eşit bir quasi-rant elde 
etmektedir. 

Modelin bu özelliklerini saptadıktan sonra durağan durum dengesi-
nin varlığı, kararlılığı ve özelliklerini kısaca incelemek için önce (16.58) 
ve (16.59)'daki eşitlikleri, yatırımların ekonomik ömürlerini hesaba 
katarak yazalım: 

L(t)  = [ L t di  (16.58 i a) 
t-N1* 

Q(t)  = f  Qz dz  (16.59.a) 
t-ar 

1 Ricardo modeli ile olan benzerlik açıkça ortadadır. Ricardo modelinin bir yorumunda, 
rant getirmeyen marjinal topraktaki ortalama işgücü verimliliği de işgücünün marjinal verim-
liliği olarak tanımlanmaktadır. 
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yani t dönemindeki istihdam ve output düzeyleri, ekonomik ömrünü 
doldurmamış yatırımların işgücü ve output miktarlarının toplamına eşit-
tir. işgücü arzı sürekli olarak n oranında büyüdüğü zaman, işgücü piya-
sasında dengenin sağlanması için: 

L (t)  = L0em (16.72) 
olmalıdır. Mal piyasası dengesi ise yatırım-tasarruf  eşitliğini gerektir-
mektedir: 

Kt  = s Q(t)  (16.73) 
t dönemindeki ex ante üretim fonksiyonu: 

Qt = e^ Kt"  Lf1-"  (16.74) 
Bu eşitlikler (16.61) ile birlikte, içerilmiş teknolojik gelişmeli, ex ante 
ikameli neoklasik büyüme modelini oluşturmaktadır. Modelin çözümü 
oldukça karmaşık olup burada ele alınmayacak, sadece ulaşılan sonuçlar 
özetlenecektir. 

Modelin durağan durum dengesi mevcut olup başlangıç koşulları 
elverişli ise ekonomi anında, aksi halde giderek bu dengeye ulaşacaktır. 
Durağan durum dengesinde toplam output, Q{t);  sermaye stoku, K(t); 
ve yeni yatırımlardan elde edilen output (eski yatırımlardan elde edilen 
outputa kıyasla) m-\-n oranında büyümektedir: 

Q(t)  = Qge{m+n)t  (17.75) 
Qt = (m+n) <?(*).= <?t_N e(m,+n)y 

Yeni yatırımlar hem işgücü arzmdaki artışı, hem de ekonomik olarak 
aşman yatırımlardan açığa çıkan işgücünü istihdam etmekte ve yeni 
yatırımların kullandığı işgücü, eski yatırımlara kıyasla n oranında bü-
yümektedir:1 

Lt = nL„ent + Lt_N  = Lt_NenN  (16.76) 
Reel ücret m oranmda büyümekte; yatırımların getiri oranı ve bölüşüm 
sabit kalmaktadır. Herhangi bir dönemdeki reel ücret, o dönemde hur-
daya çıkartılan t —İV yaşındaki yatırımların ortalama işgücü verimlili-
ğine eşittir: 

w(t)  = w0emt = Qt-Nİ  (16.77) 
Bütün yeni yatırımlar için; outputun, yatırımların yapıldığı dönem-
deki ücret maliyetinin oranı aynıdır, t ve T (<t) dönemlerinde yapılan 
iki yatırım için bu: 

1 (16.72) - (16.76)'dan, outputun m + n oranında büyüyebilmesi için gerekli başlangıç 
koşulu; Q0IL0'ın alması gereken değer türetilebilir. 
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W(l) L,IQt  = w (T) L t / ( ? t (16.78) 
Bu eşitlikten modelin üç önemli sonucu daha türetilebilir. Bir kere, 
w (t) > w (T) olduğundan (16.78), t dönemli yatırımın ~ dönemli yatırı-
ma kıyasla adam başına daha fazla  output ürettiğini gösterir. Ücretler m 
oranında arttığı için: 

qt/qz  = e m ( , - T ) > l (16.79) 

Diğer yandan t ve T dönemli yatırımların ex ante üretim fonksiyonların-
dan: 

q t j q v = k t « / V (16.80) 

m>/5 (m=p11—o, a < l ) olduğu için (16.79) ve (16.80)'den: 

k, > kT  ( 1 6 . 8 1 ) 
yani yeni yatırımların sermaye yoğunluğunun daha yüksek olduğu sap-
tanabilir. 

ikinci olarak (16.78), yeni yatırımların eskilerine oranla birim out-
putu daha düşük ücret maliyeti ile üreltiğini, dolayısıyla daha fazla 
quasi-rant elde ettiğini göstermektedir, w (t)  > w (T) olduğundan bu eşit-
likte: 

w(t)  LJQt  < w(t)  Lr/  Q- (16.82) 
olmakta; t döneminde, T dönemli yatırımlar t dönemli yatırımlara oran-
la birim output başına daha fazla  ücret ödemektedir. Bu, teknolojik » 
gelişmenin, yeni yatırımların daha ileri teknolojiyi içermesinin bir sonu-
cu olup daha önce incelenen modelle de bağdaşmaktadır. 

Son olarak (16.78), (16.46)'da bütün yatırımların ekonomik öm-
rünün aynı ve sabit olduğunu göstermektedir. Ekonomideki sermaye 
stokunun ortalama yaşı sabit olup doğal büyüme oranı ile yatırımların 
ekonomik ömrü tarafından  belirlenmektedir.1 

Modelin bütün bu sonuçları başta belirtilen varsayımlara dayan-
maktadır. Bunlar içinde en önemlileri içerilmiş teknolojik gelişmenin 
sermaye-artışlı olması; ex ante üretim fonksiyonunun  Cobb-Douglas 
biçiminde olduğunun varsayılması ve dolayısıyla içerilmiş teknolojik 
gelişmenin aynı zamanda durağan durum dengeyi ile bağdaşan Harrod-
nötr biçimi alabilmesidir. Bu varsayımlar altında bile model, burada ele 
alındığı biçimiyle, sadece durağan durum dengesinin var olduğunu be-
lirtmekte, ekonominin bu dengeye nasıl ulaşacağı konusunda bir şey 

1 Bu husus s. 483n'deki şekilde saptanabilir; ancak burada entegıal t — İV'den başlaya-
caktır. Ortalama yaş bu durumda (1 /g„) — İV/(exp gnTS  — 1) olmaktadır. 
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söylememektedir. Gerçekte, denge dışı durumda modelin işleme süreci 
oldukça karmaşık hale gelmekte, başlangıç koşulları elverişli olmadığı 
zaman, ex post ikame olanağının mevcut olmaması nedeniyle dengele-
yici süreç konjonktürel dalgalanmalar gösterebilmektedir. Ancak, bü-
tün bu sorunlar bir kenara bırakıldığında ve başlangıç koşullarının el-
verişli olduğu varsayıldığında bile, durağan durum dengesinin sağlanması 
bekleyişlerin kesinlikle doğru olmasını gerektirmektedir. Uzak görüşün 
tam olmaması, piyasa mekanizmasının yanlış sinyaller vermesi halinde 
modelin, elverişli koşullarda bile durağan duruma ulaşması olanağı 
ortadan kalkabilir. Böyle bir durumda ortaya çıkacak süreç, bekleyiş-
lerdeki yanılmalara karşı tepki-intibak mekanizmasının ne olacağına 
bağlıdır. Ex post ikamenin mevcut olmaması, geçmiş hataların anında 
düzeltilmesini olanaksız kılmakta ve dolayısıyla modelin, var olduğu 
gösterilen dengeye ulaşabilmesi için, uzak görüşün tam olduğu ve piya-
sa mekanizmasının yanlış sinyaller vermediği varsayımlarının yapıl-
ması gerekir. Böyle bir varsayım ise zaman ve belirsizlik unsurlarının ka-
pı dışarı edilmesi demektir. 
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17. SERMAYE VE GETİRt ORANI 

17.1. SABİT  KATSAYILI  NEOKLASİK  HETEROJEN 
SERMAYE  MODELİ 

Gerek bütüncül üretim fonksiyonuna  dayanan modellerde, gerek 
ydlanma modellerinde neoklasik teori, tek-mallı bir ekonomi varsay-
makta, bu varsayım iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir kere, ekonomide 
üretilen output, kullanılan sermaye malı ile aynı niteliktedir. Out-
put yoğrularak anında sermaye malı haline dönüştürülebildiği ve bu 
yoğurma işlemi bir üretim süreci olarak nitelendirilmediği için, out-
putun üretimi ile sermaye mahnın üretimi arasında bir fark  bulun-
mamakta; bu mallar aynı fiziksel  birim cinsinden ölçülebilmektedir. 
Böylece, ekonomide mevcut olan sermaye stoku ve işgücü, hem tüketim 
hem de üretim amacıyla kullanılabilen bir mal üretmiş olmaktadır. 
Bu modeller, Ricardo'nun buğday üretim modeli ile aynı niteliktedir: 
buğday, işgücü ile birlikte buğday üretiminde (tohum olarak) kullanıl-
makta, üretilen buğday ise işgücünün tüketimini karşıladığı gibi yeni 
bir üretim sürecinden geçmeksizin üretim aracı haline gelebilmektedir. 
Modelin bu niteliği fiyat  sorunun ortadan kaldırmakta, buğday bü-
tün değişkenlerin hem ölçü, hem de teknik birimi olmaktadır. Di-
ğer yandan, outputun yoğrulabilmesinin bir sonucu olarak, sermaye 
malı bu modellerde homojendir. Bu, Ricardo modelinde, üretim aracı 
olarak buğday dışında bir malın, örneğin traktör ve gübrenin kullanıl-
maması demektir. İçerilmiş neoklasik teknolojik gelişme modellerinde 
sermaye malları, outputtan farklı  bir nitelikte olduğu için değil, farklı 
teknik bilgi düzeylerini içerdiği için heterojen niteliktedir ve (16.45) 
ve (16.50.a)'da olduğu gibi, etkinlik farkları  hesaba katılarak, sermaye 
stokunun outputla aynı teknik birim cinsinden ölçülmesi mümkün 
olmaktadır. Gerçekte, bütüncül üretim fonksiyonu  ile yıllanma mo-
delleri arasındaki fark,  outputun değil sermayenin yoğrulabilmesi var-
sayımı ile ilgilidir. Putty-putty  modelinde sermaye, faktör  yoğunlu-
ğunun değişmesine olanak verecek şekilde hem ex ante, hem de ex 
post olarak yoğrulabilmekte; ancak mevcut stokun, ex post olarak 
en son teknik bilgi düzeyini içerecek şekle dönüştürülmesi söz ko-
nusu olmamaktadır. Buna karşılık putt-clay  modeli bir adım daha 
ileri giderek ex post ikameyi, clay-clay  modeli ise hem ex ante, hem 
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de ex post ikameyi ortadan kaldırmaktadır. Her üç yıllanma mode-
linde de, bütüncül üretim fonksiyonunda  olduğu gibi, hem tükelim, 
hem de üretim aracı olarak kullanılabilen tek bir mal üretilmekte; 
heterojen mallar sorunu ortaya çıkmamaktadır. Aradaki tek fark,  bu 
malın üretiminde kullanılan sermaye yoğunluğunun ne zaman değiş-
tirilebileceğidir. 

Yıllanma modellerinde sermayenin yoğrulabildiği varsayımı orta-
dan kaldırıldığı halde, neoklasik yaklaşımın marjinal verimlilik bölü-
şüm teorisi ile ilgili temel önermeleri geçerliğini korumaktadır. Eğer bu 
varsayımla birlikte outputun yoğrulabildiği varsayımının da ortadan 
kaldırıldığı, outputla sermayenin farklı  üretim süreçlerine sahip, farklı 
nitelikteki mallar olduğu gerçeğinin tanındığı, farkb  nitelikteki, hete-
rojen üretim araçlarının mevcut olduğu bir modelde de aynı sonuçlar 
elde edilebilirse, bülüncül üretim fonksiyonu  genel bir geçerlik kazana-
caktır. Böyle bir durumda bütüncül üretim fonksiyonu,  çok-mallı, 
çok-kesimli karmaşık bir üretim teknolojisine sahip bir ekonominin, 
bölüşüm ve faktörlerin  marjinal verimliliği ile ilgili bütün özelliklerini 
gösterecek ve basitleştirici bir analitik varsayım olmaktan öteye git-
meyecektir. Burada ele almacak olan sabit katsayılı neoklasik hete-
rojen sermaye modeli bunu göstermeyi amaçlamaktadır. 

Outputun yoğrularak üretim aracı haline getirilebileceği varsa-
yımı ortadan kaldırıldığı zaman, tüketim malı (malları) ile üretim ara-
cının (araçlarının) fiziksel  olarak farklı  niteliklerde olması ve farklı 
süreçlerde üretilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu koşullarda, 
ekonomide tek bir tüketim malının üretildiği ve tek bir üretim aracının 
kullanddığı varsayılsa bile, heterojen mallar sorunu ortaya çıkmakta-
dır. Nitekim daha önce incelenen sabit katsayılı, iki-kesimli doğrusal 
model, heterojen mal sorununu içeren basit bir teknoloji varsaymakta; 
kesimlerden biri homojen bir üretim aracını (traktörü), diğeri ise tü-
ketim malını üretmekte; üretim süreçleri, Sraffa  modelinde olduğu 
gibi, kullanılan üretim araçlarının hem nitelikleri, hem de oranları 
açısından değil, sadece bu homojen üretim aracının işgücüne oranı 
açısından farklılaşmaktadır.  Neoklasik heterojen sermaye modeli, 
yapısı itibariyle iki-kesimli doğrusal modelle aynı niteliktedir. Model 
ekonomide, fiziksel  nitelikleri veri tek bir tüketim malının üre-
tildiğini varsaymaktadır. Bu mabn alternatif  üretim süreçleri, işgücü 
ile birlikte farklı  nitelikteki üretim araçlarını kullanmaktadır. Bu 
nedenle bir üretim sürecinden diğerine geçildiğinde, kullanılan üre-
tim aracınm niteliği değişmektedir. Örneğin tüketim malının buğ-
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day olduğu düşünülürse, bir süreç buğdayı işgücü ve traktör, diğer 
bir süreç ise işgücü ve saban kullanarak üretmektedir. Buğday üreti-
minde kullanılan üretim aracı ise farklı  bir kesimde üretilmekte; bu 
üretim aracının üretiminde de işgücü ile aynı üretim aracı kullanıl-
maktadır. İki süreçten oluşan her teknik, içerdiği (kullandığı ve ürettiği) 
üretim aracı ile belirlendiği için; buğday üretiminde n tane alternatif 
sürecin bulunması, n tane farklı  üretim aracmm ve tekniğin mevcut 
olması demektir. Bu tekniklerde birinci kesim (süreç) buğdayı, ikinci 
kesim ise buğdayın üretim aracını üretmekte, her iki kesim de işgücünün 
yanında aynı üretim aracını kullanmaktadır. Üretim süreçlerinin 
(ve tekniklerinin) sab't katsaydı olduğu ve ölçeğe göre verimin değiş-
mediği varsaydmaktadır. Böylece model, bir yandan tüketim ve serma-
ye mallarını ayırmakta, diğer yandan da heterojen üretim araçları 
varsayımını getirmektedir. 

Modeli formüle  etmek için a ve /S'nın bir birim buğday üretiminde 
kullanılan sermaye ve işgücü katsayılarını; a ve 6'nin de bir birim 
sermaye mah üretiminde kullanılan katsayıları gösterdiğini varsayahm. 
Eğer ekonomide, bilinen ve kullanılabilecek i — 1 ....n tane farklı  tek-
nik varsa, teknik seçimi olanakları: 

A" 

b, 
İ  = 1,..., Tl 

tarafından  tanımlanmaktadır, w, tüketim malı cinsinden (reel) ücreti; 
r kâr oranını; pt, i tipindeki üretim aracmm tüketim malı cinsinden 
fiyatını  göstersin. Üretim araçlarının aşınmadığı varsaydırsa, bu tek-
niklerin fiyat  denklemleri, (14.1)'e benzer şekilde: 

«i Pi r + Pi ™ = ı 
aı Pi T  + bi ™ = Pt (17.1) 

Bu denklemler bütün teknikler (i'ler) için w ile r arasmda (14.2)'deki; 
p ile r arasında da (14.4)'deki ilişkileri vermektedir. Hangi faktör  fiyat-
larında hangi tekniklerin seçileceği, u—r ilişkileri kullanılarak sapta-
nabilir. Modelde, kesimlerin sermaye yoğunlukları konusunda önemli 
bir varsayım yapılmaktadır: 

«i = «i i fit  = bi ( i = l . . . n ) (17.2) 

yani her teknik içinde üretim kesimleri, birim tüketim mah ve üretim 
aracmın üretiminde aynı üretim aracı ve işgücü miktarlarını kullan-
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maktadır.' Bu varsayım, iki-kesimli doğrusal modelde m = 0 sonucunu 
verdiğinden, tekniklerin w—r ilişkileri doğrusal lıale gelecek ve faktör 
fiyatları  ne olursa olsun her teknikte bir birim tüketim malı, o tekniğin 
bir birim üretim aracı ile değişecektir. (14.2) ve (14.4)'den: 

m> = (1 — a t r ) i p t (17.3) 

Pi= ı 

Daha önce saptandığı gibi (bkz. (14.5)) w—r ilişkisinin doğrusal 
olması, fiyat  etkisinin ortadan kalkması demektir. Diğer yandan aynı 
varsayım gereğince, kesimlerin üretim yoğunlukları (yani büyüme oranı) 
ne olursa olsun, ekonomide adam başına kullanılan üretim aracı mik-
tarı sabittir. fcf,  i'nci teknikte adam başına kullanılan üretim aracı 
miktarını gösteriyorsa (14.10)'dan: 

fc,=  at /fit  (17.4) 

olduğu görülebilir.2 Bu varsayım, büyüme oranının yarattığı kompo-
zisyon etkisini ortadan kaldırmaktadır. Aynı şekilde, herhangi bir tek-
nikte üretilen adam başına outputun tüketim malı cinsinden değeri 
(yt) de sabit olup faktör  fiyatlarındaki  ve /veya büyüme oranındaki 
değişmelerden etkilenmemektedir. yt = c, -f-  g p, fc,  olduğu göz önüne 
alınırsa, (14.8), (17.3) ve (17.4)'den: 

yt = 1 //», (17.5) 

olduğu saptanabilir. 

Bu koşullar altında teknik seçimini veya kâr oranı ile sermaye 
yoğunluğu arasındaki ilişkiyi Şekil 17.1. yardımıyla inceleyebiliriz. 
Şekilde n farklı  tekniğe ait w— r doğruları gösterilmektedir. Bu doğru-
ların w ekseni ile kesim noktaları, tekniklerde adam başına düşen 
outputun tüketim malı cinsinden değerini (y,) vermektedir. Kâr ve büyü-
me oranları ne olursa olsun y, değişmediği için Şekil 17.1.'deki teknikler 
arasındaki kıyaslama, kâr oranının ve büyüme oranının farklı  olduğu, 
farklı  durağan ve /veya durgun durum dengeleri arasındaki kıyaslama 
olarak düşünülebilir, w—r doğrularının r ekseni ile kesim noktaları ise 
tekniklerin hasıla-sermaye katsayılarına (1 /«,) eşit olup bu katsayılar 
da kâr ve büyüme oranlarından bağımsızdır. 

1 Gerçekte modelde a(/(3( = a ( /6 ( (i— 1 . . . n) varsayımı yapılmakta; bu varsayım altında, 
üretim aracının biriminin (17.2)'deki eşitliği sağlayacak şekilde tanımlandığı belirtilmektedir. 

2 (14.10)'da t traktörü gösterdiği, burada ise her teknik farklı  bir üretim aracı kullandığı 
için sembol değişikliği yapılarak ( yerine k kullanılmaktadır. 
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ŞEKİL 17.1. 

Dolayısıyla, kâr ve büyüme oranları ne olursa olsun, w—r doğ-
rularının eğimi, tekniklerde adanı başına kollanılan üretim aracı mik-
tarını vermektedir. Nitekim (17.3) ve (17.4)'den: 

Diğer yandan (17.3) gereğince pt = 1 olduğu için, kt  aynı zamanda 
adam başına kullanılan üretim araçlarının tüketim malı cinsinden de-
ğeridir. fcj,  kâr ve büyüme oranlarından bağımsız olduğu için, iki tek-
nikten biri kâr ve büyüme oranlarının belli bir değerinde diğer teknik-
ten daha sermaye yoğun ise, o teknik kâr ve büyümo oranlarının bütün 
değerleri için de daha sermaye yoğundur: Şekil 17.1.'de kâr ve büyüme 
oranları ııe olursa olsun fcI>feII>...>/ı:(|

,dir.  Dolayısıyla, kâr oranı 
arttıkça giderek daha az sermaye yoğun tekniklere geçilmekte, yani 
r ve k ters yönde  değişmektedir.'  Bu, reel Wicksell etkisinin pozitif 
olması demektir. 

Burada önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir. Her ne kadar 
tekniklerin kullandıkları üretim araçları farklı  nitelikteyse de, bu araç-
lar ve dolayısıyla sermaye yoğunluğu bütün tekniklerde aynı mal, 
tüketim malı cinsinden ölçülmekte ve bu nedenle farklı  tekniklerin ser-
maye yoğunluklarının kıyaslanması mümkün olmaktadır. Modelde 
fiyat  etkisi mevcut olmadığı için, bir teknikten değerine geçildiği za-

1 k, ekonomide herhangi bir anda kullanılan sermaye yoğunluğudur. 

— (dtc/dr), = a, /fit  = kl (17.6) 
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man ortaya çıkan reel Wicksell etkisi, sermaye miktarının  işgücüne 
oranının değişmesi demektir. 

Bütün tekniklerin w—r doğrularının, kesim (geçiş) noktaları 
üzerinde kalan kısımlarını kaplayan konveks eğri, ekonominin tümü-
nün w—r eğrisidir. Teknik sayısı sınırlı olduğu zaman bu eğri geçiş 
noktalarında köşeli olmakta; belli tekniklerin kullanıldığı r düzey-
lerinde eğrinin eğimi ise sabit kalmaktadır. Bu durumda kâr oranı 
arttıkça fc'daki  azalma sürekli değildir; örneğin kâr oranı sıfır  ile r* 
arasında iken I. teknik kullanılmakta, bu tekniğin sermaye yoğunluğu 
sabit olduğu için r sıfır  ile r* arasında arttığı zaman k (=kI)  değiş-
memektedir. Ancak, üretim aracı ve teknik sayısı sonsuza gittiği za-
man ekonominin w—r eğrisi sürekli (köşesiz) bale gelecek ve bu eğri 
üzerindeki her nokta farklı  bir üretim tekniğini gösterecektir. Böyle 
bir durumda k  ile y sürekli olarak aynı yönde; k  ile r ise ters yönde 
değişecektir. Ekonominin w—r eğrisinin herhangi bir noktadaki eğimi, 
o noktada kullanılan tekniğin sermaye yoğunluğuna eşit olduğu ve 
kâr oranı değiştikçe sermaye yoğunluğu sürekli olarak değiştiği için, 
kâr oranmın sermayenin marjinal verimliliğine eşit olduğu kolaylıkla 
saptanabilir. Bölüşüm eşitliği; 

y = w + rk  (17.7) 

şeklinde yazılır ve bunun toplam difransiyeli  hesaplanırsa: 

dy  = dıv  + kdr  + rdk  (17.8) 
olacaktır. —dwjâ.r  = k  olduğundan:, 

dyjdk  = r (17.9) 
Bu w—r eğrisinin eğimi, o noktada ekonominin kullandığı tekniğin 
sermaye yoğunluğunu gösterdiğine göre, ekonominin toplam sermaye 
stoku (veya tüketim malı cinsinden toplam sermaye stokunun değeri) 
w—r eğrisinin o noktadaki eğimi ile ekonominin kullandığı toplam 
işgücünün çarpımına eşittir: 

K=kL  = (-  dw  jdr)  L (17.10) 
Böylece, ekonominin w—r eğrisi ve işgücü arzı saptandığı zaman, her-
hangi bir kâr oranında kullanılan toplam sermaye stoku da saptana-
bilmektedir. Aynı şekilde üretim faktörlerinin  göreli paylarını (rk  /iv), 
w—r eğrisinin esnekliğinden türetmek olanağı vardır: 

(-dtv/dr)  (r[w)  = rkjw  (17.11) 
Böylece, bu heterojen sermaye modeli; üretim teknikleri sayısı 

sınırsız olduğu zaman, tek bir yoğrulabilir output ve sermaye malı 
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varsayımına dayanan bütüncül üretim fonksiyonunun  bütün özellik-
lerini içermektedir. Bu nedenle outputun yoğrulamadığı ve sermaye 
mallarının heterojen olduğu "gerçek" bir teknoloji, tek bir yoğrula-
bilir mah içeren bütüncül bir üretim fonksiyonu  tarafından  tasvir 
edilebilir. Her ne kadar bu fonksiyon  "gerçek" değil "düşünsel" ise de, 
"gerçek" üretim teknolojisinin özelliklerini aynen yansıtmaktadır.1 

Bu var olabileceği düşünülen yoğrulabilir mal macun, balçık, jöle gibi, 
bir biçimden diğerine kolaylıkla dönüştürülebilir. Eğer jöle-outputu 
y j , jöle-sermayeyi kj ile gösterirsek tek malh "düşünsel" üretim fonk-
siyonu: 

y , = / (kj)  (17.12) 

şeklinde ortaya çıkacak ve (17.9)—(17.11)'deki özelliklorı göstere-
cektir. 

Dolayısıyla, (17.12)'deki tek-malh bütüncül üretim fonksiyonu-
nun varlığı, (17.1)'deki üretim katsaydarınm sürekliliğine bağlıdır. 
Sermaye malları ve üretim tekniklerinin sayısı ne kadar fazla  ise, 
y ile fc'daki  değişmeler o kadar süreklilik gösterecek ve (17.12)'yı 
yazabilmek olanağı artacaktır. Bu nedenle mallar ne kadar heterojen 
olursa olsun; bütüncül üretim fonksiyonunun  varlığı sorunu, sadece 
ikamenin (üretim tekniklerinin) ne kadar sürekli olduğu sorununa 
indirgenmektedir. Bu ise teorik değil ampirik düzeyde çözümlenecek 
bir sorundur. 

Neoklasik heterojen sermaye modelinin bu sonuçları (17.2)'deki 
varsayıma dayanmaktadır. Bu varsayımın ne anlama geldiği, ortadan 
kaldırılması halinde yukarıda ulaşılan sonuçların geçerliğini koruyup 
koruyamayacağı hususları daha sonraki bölümde incelenecektir. 

17.2. KÂR VE  YATIRIMIN  GETİRİ  ORANI 

Heterojen üretim araçları, sermaye stokunun ölçülebilmesi ve bu 
stokun marjinal verimliliğinin tanımlanabilmesi açısından, neoklasik 
marjinal verimlilik bölüşüm teorisi için ciddî sorunlar ortaya çıkart-
maktadır. Bütüncül üretim fonksiyonunun  tek mal varsayımı bu so-
runların ortaya çıkmasına engel olmaktadır. Buna karşıkk yukarıda 
ele alınan modelde mallar, görünüşteki heterojenliğine rağmen (17.2)-
deki varsayım sayesinde homojen hale gelmekte ve bu nedenle heterojen-

1 Samuelson [(1962)] bu anlamdaki tek-mallı üretim fonksiyonuna  Suırogate  üretim 
fonksiyonu  adını vermektedir. 
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lik sorunu ortadan kalkarak bütüncül üret im fonksiyonu  ile aynı sonuçlar 
elde edilebilmektedir. Bütün bu hususlar bir sonraki bölümde ayrın-
tılı olarak incelenecektir. Burada, son olarak, sermaye stokunun ve 
sermayenin marjinal verimliliğinin ölçülmesi sorunlarından bağımsız 
olarak, kâr oranını üretimin teknik koşullarının özellikleri ile açıklama 
amacına yönelik diğer bir neoklasik model ele alınacaktır. 

Fisher'den hareket eden bu modelin temel kavramları yatırım 
ve yatırımın getiri oranı olup bunlar Clark tipi yaklaşımın sermaye 
stoku ve sermayenin marjinal verimliliği kavramlarının yerini almak-
tadır. Sermaye teorisinin temel sorunlarının sermaye değil kâr ve getiri 
oranları ile ilgili olduğu belirtilmekte ve sermaye kavramına dayanmak-
sızın bu sorunların çözümlenmesi önerilmektedir. Sermayenin marjinal 
verimliliğinin aksine, yatırımın getiri oranının saptanmasının sermaye 
stokunun ölçülmesini gerektirmediği, bu kavramdan hareket edildiği 
sürece neoklasik yaklaşımın sermayenin yoğrulabıldiği varsayımını 
yapmak zorunda kalmayacağı, genel neoklasik ilkelerle bağdaşan ve 
en karmaşık teknik koşullarda geçerli elan bir kâr teorisine sahip 
olacağı belirtilmektedir. Yatırımın getiri oranı, toplumsal - ekonomik 
koşullardan (üretim biçiminden) bağımsız, teknik bir kategori olarak 
tanımlanmakta; planlama ve kaynak dağılımı sorunlarıyla ilgili olarak 
bu kavramın sosyalist ekonomilerde de kullanılabileceği öne sürül-
mektodir. Buna rağmen, bu getiriyi kimlerin elde ettiği ve bu ge-
tirinin kârla olan ilişkisi işin içine girdiği anda, yatırımın getiri oranına 
dayanan bu teori teknokratik niteliğini yitirmekte ve piyasa ekonomi-
sinin işleyiş mekanizmasının açıklanmasına yönelmiş olmaktadır. 
Nitekim modelin temel amacı, kâr oranı ile yatırımın getiri oranının 
eşitliğini saptayarak, tam rekabet koşulları altında kâr oranı ile ekono-
minin teknik olanakları arasında, genel neoklasik ilkelere uygun bir 
ilişki kurmaktır. 

Yatırımın getiri oranı, ekonominin teknik olanakları ile ilgili bir 
kavram olduğuna göre, ortaya çıkan ilk sorun bu kavramın üretim 
teknolojisinden türetilebilmesi sorunudur. Yatırımın getiri oranı veya 
toplumsal getiri oranı, yatırımın tüketim cinsinden cari maliyeti ile gele-
cekte elde edilen ilâve tüketimin kıyaslanması suretiyle saptanmak-
tadır: cari tüketimden yapılan fedakârlık  sonucunda gelecek dönem-
lerde elde edilen ilâve tüketimin cari değerini, vazgeçilen cari tüketime 
eşitleyen faiz  oranı yatırımın getiri oranıdır. Bunu saptamak için 
planlı  bir ekonomiyi ele alalım ve bu ekonominin tek bir tüketim malı 
(veya bileşimi sabit olan bir tüketim sepeti) ürettiğini varsayalım. Belli 
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bir anda (t = 0 döneminde), ekonomideki kaynakların belli bir şekilde 
tamamen kullanılmasının planladığını ve bu kullanımın t = 0 döne-
minden itibaren C„, C p C2,... kadar tüketim sağlayacağını düşünelim. 
Kaynakların etkin bir şekilde kullanıldığını, yani bu planlanan kay-
nak dağılımı ve kaynaklar ile daha fazla  tüketim sağlanamayacağını 
varsayalım. Bu dağılımı, zaman içinde C0 — h, C, -f  x, C„ ... kadar 
tüketim sağlayan marjinal olarak farklı,  alternatif  bir darılımla kıyas-
layalım. Görüldüğü gibi cari dönemde h kadar tüketimden vazgeçilmek -
te; bunun karşılığında t = l döneminde x kadar ilâve tüketim sağ-
lanmakta; daha sonraki dönemlerdeki tüketim akımı değişmemektedir. 
Her iki dağılımda da kaynakların etkin bir şekilde kullanıldığı varsa-
yıldığı için ilâve tüketim t—0 döneminde yapılan yatırımın, yani 
vazgeçilen tüketimin bir sonucudur. Dolayısıyla, yukarıdaki tanını 
gereğince, yatırımın bir dönemlik getiri oranı: 

*/(  1 + P l ) = h 

eşitliğini sağlayan orandır; Bu oraıı: 

Pl = (x/h)  - 1 (17.13) 
olmaktadır. Alternatif  olarak, t = 0 döneminde vazgeçilen h kadar 
tüketim karşılığında gelecek dönemlerde sürekli  olarak  Z  kadar ilâve 
tüketim srğlandığını, yani t = l döneminden itibaren, t=0 dönemindeki 
ilâve yatırım sonucunda artan kaynakların C\ + Z.  C2 + Z, ... tü-
ketim akımını sağlayacak şekilde kullanıldığını varsayalım. Bu du-
rumda yatırımın sürekli  getiri oranı: 

^ 2 / ( 1 + Pco)f  = h 
1 = 1 

eşitliğinden saptanabilir: 

Pco = >lh (17.14) 
Her ne kadar (17.13) ve (17.14), Fisher'in (8.67)'deki getiri oranı 

tanımının uygulanması sonucunda saptanamakta ise de, (8.67) ile 
özdeş olan (8.65)'deki tanım da kullanılabilir. Bu durumda getiri oranı, 
iki alternatif  tüketim akmının cari değerlerini eşitleyen faiz  oranı 
olacağından C0,C,,C2,... ve C0—h, C1 C,,... akımlarının cari de-
ğerlerini eşitleyen p (17.13)'e; C0, C,, C2,... ve C0—h, C\ + Z , C 2+Z, . . . 
akımlarının cari değerlerini eşitleyen p da (17.14)'e eşit olacaktır. Ger-
çekten Fisher'in yaklaşımında yatırım olgusunu, iki farklı  tüketim 
akımı (8.65); veya belli bir tüketim akımında cari ve gelecek dönem-
lerde ortaya çıkan değişmeler (8.68) şeklinde ele almak arasında bir fark 
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yoktur. Ancak eğer cari kaynakların, alternatif  kullanım  sahaları (tek-
nikler, projeler) arasındaki dağılımı söz konusu ise (8.65^'i; buna 
karşılık belli  bir kullanımda  cari kaynakların yatırım ve tüketim ara-
sındaki dağılımı söz konusu ise (8.68)'i kullanmak daha anlamlıdır. 
Getiri oranı kavramı, ilkinde alternatif  kullanımların tüketim akımla-
rına; ikincisinde ise belli bir kullanımın tüketim akımmdaki değişmelere 
uygulanmaktadır. 

Görüldüğü gibi ekonomideki kaynaklar, dayanıklı ve dayanıksız 
üretim araçları, işgücü, toprak ne kadar heterojen olursa olsun, ya-
tırımın getiri oranını tanımlamak olanağı vardır. Burada getiri oranı, 
tek bir tüketim malı varsayımı gereğince fiziksel  bir oran olarak ta-
nımlanabilmektedir: (17.13) ve (17.14)'ün hem payı hem de paydası 
aynı malın miktarlarını göstermektedir. Eğer birden fazla  tüketim 
mah mevcut ise, getiri oranının hesaplanabilmesi için bu malların or-
tak bir ölçü birimi cinsinden ifade  edilmesi, yani malların göreli fi-
yatlarının belirlenmesi gerekir. Bu fiyatlar  planlı bir ekonomide et-
kinlik fiyatları  (yani etkin kaynak dağılımının verdiği fiyatlar);  piya-
sa ekonomisinde ise malların marjinal ikame oranlarını yansıtan denge 
fiyatları  olabilir. Her iki durumda da yatırım olgusunun bu fiyatları 
etkilememesi, yani malların yatırımdan önce ve sonra aynı fiyatlarla 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu husus ancak marjinal değişmeler 
halinde söz konusu olabileceğinden getiri oranı da marjda tanımlan-
maktadır. 

Yatırımın getiri oranının hesaplanması, cari tüketimden yapılan 
fedakârlık  karşılığında gelecekte ne kadar ilâve tüketim sağlanacağı-
nın saptanmasını; bu da ekonominin üretim teknolojisinin belirlenme-
sini gerektirir. Ekonominin teknolojisi ister neoklasik üretim fonk-
siyonu ile, ister heterojen üretim araçlarını içeren sabit katsayılı bir 
model ile tanımlansın, yatırımın getiri oranının saptanabileceği ve kâr 
oranına eşit olacağı belirtilmektedir. 

Önce uyumlu üretim fonksiyonunu  ele alalım. t = 0 döneminde 
ekonominin sermaye stoku K0,  işgücü arzı L„, ürettiği output, ise Ya 

olsun. Bu outputun C0 kadarının tüketime, I 0 kadarının da yatırıma 
ayrıldığını varsayahm: Y0  = I0  + C0. Sermaye stokunun aşınmadığı 
varsayılırsa t = 1 dönemindeki sermaye stoku K,  = Ka  -f-  I0  olacaktır. 
Bu dönemin işgücü arzı dışsal olarak düzeyinde belirlenmişse, t = l 
döneminde toplam output Yj = F  (K,,  L,) olacak ve bu, C, ve şek-
linde tüketim ve yatırıma ayrılacaktır. Şimdi bu tüketim akımını 
(C0, Cj) alternatif  bir akımla karşılaştıralım: ( = 0 döneminde h kadar 
ilâve yatırım yapıldığını varsayarsak, t = 1 dönemindeki sermaye 
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stokıı K\  = Ka  -f-  I0  + h olacak ve bu ilâve yatırım t = 1 döneminde 
toplam outputa: 

x = h Fk  (K„  Lj) (17.15) 

kadar katkıda bulunacaktır. t= 2 döneminden itibaren başlangıçta 
planlanan tüketim akımın değişmemesi için ( = 1 döneminde bu ilâve 
outputun ve mevcut sermaye stokunun h kadarlık kısmının tüketil-
mesi gerekir. Bu durumda ( = 1 dönemindeki toplam ilâve tüketim 
x -f-  h; bir dönemlik getiri oranı ise: 

P l - = [ (x + h) /h]  - 1 = Fk  (Klt  L,) (17.16) 

yani sermayenin marjinal verimliliğine eşittir. Tam rekabet koşullarında, 
denge durumunda kâr oranı sermayenin marjinal verimliliğine eşit 
olduğu için, denge kâr oranı aynı zamanda yatırımın getiri oranına 
eşittir. 

Yatırımın getiri oranının hesaplanabilmesi ve kâr oranma eşit 
olduğunun gösterilebilmesi için, sermayenin marjinal verimliliğinin 
tanımlanabilmesinin; yoğrulabilirlik ve tek-mal varsayımlarının ya-
pılmasının gerekmediğini saptamak amacıyla alternatif  olarak ikamenin 
mümkün olmadığı, sabit katsayılı bir model kullanılmaktadır. Bu mo-
delin üretim teknolojisini şu şekilde gösterebiliriz: 

Makine işgücü Output 

Kesim I — 1 h kadar tüketim malı 
Kesim II 1 /re 1 -> c kadar tüketim malı 
Kesim I I I — 1 -> 1 /m kadar makine 

Görüldüğü gibi süreçler, bir birim işgücünün kullanılmasıyla üretilen 
output miktarlarına göre tanımlanmıştır. Ekonomi iki farklı  endüst-
riden oluşmaktadır. Birinci kesimde makine kullanılmamakta, işgücü 
tek başma tüketim mab üretebilmektedir. Bu durumda bu kesimle 
diğer kesimler arasında bir değişim yapılması gerekmemektedir. Ken-
dine yeterli olan bu kesimin basit üretim kesimi olduğu varsayılabilir. 
İkinci ve üçüncü kesimlerden oluşan endüstride ise kapitalist üretim 
ilişkileri egemendir. Bu endüstride ücretli işçi kullanılmakta ve üc-
retlerin tüketim malı cinsinden ödendiği varsayıldığında, bu kesimler 
arasında değişim zorunlu olmaktadır. 

Bu ekonominin t—0 döneminde durgun durum dengesinde bu-
lunduğunu ve M  kadar makine stoku ile L kadar işgücüne sahip ol-
duğunu varsayalım. Eğer makinelerin aşınmadığı varsaydırsa, net 
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sermaye malı üretimi sıfır  olacağı içiıı üçüncü kesimin üretim yoğunluğu 
da sıfır  olacaktır. Miktar denklemleri: 

L — Lj + LJJ  ; Ljjj = 0 
M  = Lujn 

olmaktadır. Ekonomide üretilen toplam tüketim malı miktarı: 

C0 = Ljfe  + LjjC = n M  (c—b)  + b L (17.17) 

Ekonominin bu durgun durumdan çıkarak dalıa yüksek bir tüketim 
sağlayan diğer bir durgun duruma ulaşması için makine üretilmesi 
gerekmektedir. Toplam işgücü arzı veri olduğuna göre bu ancak, diğer 
kesimlerden üçüncü kesime işgücünün aktarılmasıyla sağlanabilir. 
Mevcut makinelerin tamamen kullanılabilmesi için ikinci kesimdeki 
işgücü kullanımının değişmemesi, yani bu aktarmanın birinci kesimden 
yapılması gerekir. Eğer mevcut makinelere bir adet daba ilâve edil-
mesi planlanmışsa, bu makineyi üretmek için birinci kesimden üçüncü 
kesime m kadar işgücü aktarılacak, dolayısıyla bu makineyi üretmenin 
tüketim malı cinsinden maliyeti: 

h = bm (17.18) 
olacaktır, t + 1 döneminden itibaren toplam makine sayısı M + l 
olacak ve ikinci kesimde L'u  = n (M + 1) kadar işgücü istihdam edi-
lecektir. Bu işgücünün ürettiği tüketim mah miktarı: 

L'u  c = cn ( M + l ) (17.19) 
t + 1 döneminde net makine üretilmediği, yani ekonomi yeni durgun 
durum dengesine yerleştiği için bu dönemde L l n = 0 olacaktır. Do-
layısıyla L \ = L — L'jj, birinci kesimde istihdam edilen işgücünü 
vermektedir. Bu işgücü: 

L'j b = bl - bn ( M + l ) (17.20) 
kadar tüketim malı üretecektir. Dolayısıyla t = l döneminden itibaren 
sürekli olarak sağlanan ilâve tüketin: L\ b + L ' t I c — Ca veya: 

x = n (c  - b) (17.21) 
ve yatırımın sürekli getiri oranı, (17.18) ve (17.21)'don: 

p = n (c—b)  [  mb (17.22) 
olmaktadır. Getiri oranının pozitif  olması için c > b olmalıdır. Bu, 
ikinci kesimdeki makine kullanınımın, birinci kesime kıyasla, adam başı-
na üretilen outputun daha yüksek olmasına yol açması demektir. Bu 
koşul gerçekleşmediği zaman makine kullanımından bir kâr sağlanması 
ve ikinci kesimin (ve bununla birlikte üçüncü kesimin) üretimde kul-
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lanılıuası söz konusu değildir. Nitekim ikinci kesimdeki ilâve outputu 
makine kullanımına bağlamak suretiyle (17.22)'deki getiri oranına basit 
bir yoldan ulaşılabilir. İkinci kesim birinci kesimden fazla  olarak 1 jn 
kadar makinenin kullanmakta ve c—b kadar fazla  output üretmektedir. 
Bu nedenle bir makinenin üretimde sağlayacağı ilâve output n(c—b)  'dir. 
Bu makinenin üretimi için birinci kesimden üçüncü kesime m kadar 
işgücü aktarıldığı zaman makinenin (yatırımın) tüketim malı cinsinden 
maliyeti mb olacaktır. Bunların birbirine oranı (17.22)'yi vermektedir. 

Yatırımın getiri oranının kâr oranına eşit olduğunu saptamak 
için makinenin tüketim malı cinsinden fiyatını  p; reel ücreti w ile 
gösterirsek üçüncü kesimin fiyat  denkleminden ıv — p jm veya p—mw 
olduğu görülebilir, b, basit üretim kesiminden aktarılan bir üreticiye 
ödenmesi gereken ücrettir. Birinci ve ikinci kesimlerin bir arada var ola-
bilmesi için diğer işçilere ödenen ücretin de b olması gerekir. Dolayı-
sıyla ikinci kesimin bölüşüm denklemi: 

rp/n  -j- b = rmb/n  + w = c 
veya: 

r = n (c-b)  /mb  (17.23) 

yani modelde denge ile bağdaşan tek kâr oranı, yatırımın getiri oranına 
eşit olmaktadır. 

Bu sonuçların teknolojik gelişme koşulları altında da geçerli ol-
duğu gösterilmektedir. Sabit katsayılı modelde teknolojik gelişme 
c ve n katsayılarının artması, m ve 6'nin azalması şeklinde ortaya 
çıkacaktır. Bu değişmeler p^ ve r'yi aynı şekilde etkileyeceği için 
yatırımın toplumsal ve özel getiri oranları arasındaki eşitlik bozul-
mayacaktır. Üretim teknolojisi uyumlu üretim fonksiyonu  ile tanım-
landığı zaman da, teknolojik gelişme ister içerilmemiş, ister içerilmiş 
olsun; yatırımın getiri oranı, kâr oranı ve sermayenin marjinal ve-
rimliliği arasındaki eşitlikler korunmaktadır. Bunu kısaca inceleyelim. 

İ retim fonksiyonu  ölçeğe göre sabit verimli Cobb-Douglas ise ve 
sürekli olarak X oranında kayıyorsa I = 0 ve ( = 1 dönemlerinde: 

Jo  = K";  yx => e* K 
olacaktır, t—0 döneminde yapılan h kadar ilâve yatırımın f = l  döne-
minde yaratacağı ilâve output: 

h fc,"-1  a e* 

yani h ile sermayenin t = 1 dönemindeki marjinal verimliliğinin çar-
pımına eşittir. Eğer bu dönemde, ilâve outputla birlikte t == 0 dönemin-
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de yapılan ilâve yatırıma eşit bir miktar tüketiliyorsa, yatırımın t = 0 
dönemiyle t= 1 dönemi arasmdaki getiri oranı, (17.16)'da olduğu gibi: 

P l ( l ) = o e* k ^ (17.24) 
yani sermayenin t = l dönemindeki marjinal verimliliğine ve t = l 
dönemindeki kâr oranına eşit olmaktadır. Aynı işlem T—1 ile T dö-
nemleri arasındaki yatırımın getiri oranı için yapılırsa: 

p, (T) = a e ^ fc^-1  (17.25) 
yani sermayenin T dönemindeki marjinal verimliliğine eşittir. (17.24) 
ve (17.25) in kıyaslanması; toplumun, vazgeçtiği birim tüketimden 
giderek artan oranda bir getiri sağlayabileceğini göstermektedir; 
kt  (t = 0, 1, ...) sabit kaldığı takdirde getiri oranı teknolojik gelişme 
oranında artacaktır. Ancak, eğer ekonomi durağan durum dengesinde 
ise, adam başına düşen sermaye stoku tn = A/(l—a) oranında artacak 
ve 

kT  = kl  em<T-y 
olacağından p, (T) = P l (1) eşitliği sağlanacaktır. Gerçekte r ile p eşit 
olduğu için, p'nun sabit kalmasını sağlayan koşullar, r'nin sabit kal-
masını sağlayan koşullarla özdeştir. 

Aynı sonuç, teknolojik gelişmenin içerilmiş olduğu, ex ante - ex 
post ikame modelinde de geçerlidir. (16.49)'daki üretim fonksiyonunu 
kullanırsak, t döneminde yapılan h kadar ilâve yatırımın t + 1 döneminde 
output a katkısı: 

h 8Q (t+l)l8Ke  ( t+1) 
yani h ile etkinlik birimi cinsinden ölçülen sermaye stokunun t + 1 dö-
nemindeki marjinal verimliliğinin çarpımına eşittir. Diğer yandan 
teknolojik gelişme içerilmiş olduğu için, t + 1 dönemindeki hje'K kadar 
sermaye stoku, t dönemindeki h kadar sermaye stoku ile aynı etkinliğe 
sabiptir. Dolayısıyla, t + 1 döneminde sermaye stokunun h/ex  kadar-
lık kısmı tüketilirse, t + 2 döneminden itibaren tüketim akımı, t dö-
neminde yapılmış olan k  kadar yatırımdan etkilenmeyecektir. Böylece 
t + 1 dönemindeki ilâve tüketim: 

(*/e*) + h8Q(t+l)l8Ke(t+l) 
olacaktır. Yatırımın bir dönemlik getiri oranı ise: 

P l ( t+1) = 8Q (t+l)l8Ke  ( t+1) - (1-1/e*) (17.26) 
olmaktadır. 1 (16.53)'de görüldüğü gibi, t döneminde yapılmış 
olan bir birim yatırımın t + 1 dönemindeki piyasa fiyatıdır.  Yeni yatı-
rımın piyasa fiyatı  bire eşit olduğu için, 1 — 1 / e \ t ile t + 1 dönemleri 
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arasında t dönemli yatırımın uğradığı değer veya sermaye kaybıdır. 
Bu nedenle (17.26), yatırımın toplumsal getiri oranının, sermayenin 
net marjinal verimliliğine, yani net özel getiri oranına eşit olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Yoğrulabilme varsayımına dayanan üretim fonksiyonunda  ya-
tırımın getiri oranı, tanımı gereğince sermayenin marjinal verimli-
liğine eşittir: zira, her iki kavramın da tanımında söz konusu olan şey, 
istihdam edilen işgücü miktarı sabit tutulurken, sermaye stokundaki 
artışın outputta sağladığı artıştır. Yatırımın getiri oranı saptanırken 
bu artış, bir durgun (veya durağan) durum dengesinden diğerine geçiş 
şeklinde formüle  edilmekte, yani bir birikim olarak ortaya çıkmaktadır. 
Tek mal varsayımı nedeniyle yatırımın maliyeti vazgeçilen tüketim, 
outputta sağladığı artış ise ilâve tüketimdir. 

Bununla beraber temel hipotez, kâr ve getiri oranları eşitliğinin; 
ikamenin mevcut olmadığı, heterojen mallı bir üretim sisteminde de 
geçerli olduğudur. Bunu göstermek amacıyla kullanılan sabit katsa-
yılı model genel bir nitelikte olmadığı için, sermaye mallarının he-
terojen olduğu, birden fazla  tüketim malının bulunduğu, sabit katsa-
yılı, doğrusal bir üretim sisteminde bu eşitliğin sağlanıp sağlanama-
yacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunu, bu özelliklere sahip olan 
Sraffa  modeli çerçevesinde inceleyebiliriz. 

Bunun için, üretim tekniği (12.7)'de gösterilen bir ekonominin 
durgun durum dengesinde olduğunu varsayarak: 

A = 

AujAl  ... Anl jAn 

'in Mı ••• A n n l A n 

A P = İPl • • • Pn 

J n j  a0=\LJAl...LJAn_\ 

tanımlarını yapalım. A, birim üretim mal-input katsayıları matriksi; 
x, üretim yoğunlukları, yani gayri safi  output vektörü; p, fiyat  vektörü; 
a 0 ise birim üretim işgücü-input vektörüdür. Net output vektörünü 
c ile gösterirsek: 

x = A x + c (17.27) 

olacaktır; c, ekonomide tüketilen mal miktarlarını; Ax ise gayri safi 
outputtan, kullanılan üretim araçlarını yenilemek amacıyla ayrılan 
mal miktarlarını göstermektedir. Bazı mallar net olarak üretilmeyebi-
ceği için c'nin bazı elemanları sıfırdır.  Eğer ekonominin istihdam ettiği 
toplam işgücünü bire eşitlersek (12.6): 
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, a „ x = L = 1 (17.28) 
şeklini alacaktır. Görüldüğü gibi (17.27) ve (17.28) ekonominin mik-
tar denklemleridir. Eğer mallardan birini ölçü birimi olarak alırsak 
fiyatlar  bu mal cinsinden belirlenecek ve fiyat  denklemleri: 

p = (1+r) P A + w a„ (17.29) 
olacaktır, iv (veya r) verildiği zaman bu denklemler p ve r (veya w) 
için çözülebilir. Ücretin w* düzeyinde verildiğini ve bu düzey için fi-
yat çözümünün p*, kâr oranının da r* olduğunu varsayarsak; ekonomi-
nin tükettiği malların, ölçü birimi olarak alınan mal cinsinden değeri 
p*c olacaktır. 

Ekonominin aynı tekniği ve işgücünü kullanarak, aynı fiyat 
çözümünde dalıa yüksek değerde tüketim sağlayan diğer bir durgun 
durum dengesine geçmek istediğini varsayalım. Bu durgun durumun 
tüketim vektörünü c* ile tanımlarsak, p* c* ulaşılmak islenen tüketi-
min değerini verecektir. Bu tüketimi (net outputu) sağlamak için üretil-
mesi gereken gayri safi  output miktarlarını içeren üretim yoğunlukları 
vektörünü x* ile gösterirsek yeni durgun durumda: 

x* = A x* + c* (17.30) 

a„ x* = 1 (17.31) 
olacaktır. Bu durgun durum dengesine ulaşmak için, cari dönemde 
üretilen gayri safi  outputtan Ax* kadarının, gelecek dönemde üretim 
aracı olarak kullanılmak üzere ayrılması gerekir. Bunun mümkün 
olabilmesi için x'in her elemanının, Ax*'de o elemana tekabül eden 
elemandan büyük veya ona eşit olması; kısaca, cari dönemde üretilen 
mal miktarlarının, yeni durgun durum dengesinde ekonominin bu mal-
lardan üretim aracı olarak kullanacağı miktarları aşması veya bu 
miktarlara eşit olması gerekir. Bu koşul gerçekleştiği zaman x—Ax* 
vektörünün elemanları pozitif  veya sıfır  olacak ve cari dönemde tiike-
tilebilecek mal miktarlarını gösterecektir: 

x = Ax* + c (17.32) 
c. cari dönemde üretilen inallardan Ax* kadarı ayrıldıktan sonra ka-
lan mal miktarlarını içeren vektördür. Eğer c, tüketime elverişli ol-
mayan malları içeriyorsa bu mallar cari dönemde tüketilemeyeceği gibi 
gelecek dönemde de âtıl kalacaktır: zira gelecek dönemde kullanı-
lacak üretim araçları Ax* olarak ayrılmıştır ve x* üretim yoğunlu-
ğunda bundan daha fazla  üretim aracı kullanmak olanağı yoktur. Bu 
iki koşul; yani c 'nin sadece tüketim mallarını içermesi ve x-Ax*'in 
elemanlarının negatif  olmaması koşulları gerçekleşmediği takdirde 
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yeııi durgun duruma bir dönemde geçmek ve bu geçiş sırasında üretim 
araçlarını tamamen kullanmak olanağı yoktur. Bu durumda geçiş 
birden fazla  dönem alacak ve üretim yoğunlukları giderek yeni denge 
durumuna göre ayarlanacaktır. Ancak, yatırımın getiri oranının sap-
tanması açısından geçişin bir veya birden fazla  dönem alması arasında 
bir fark  mevcut olmadığı için burada her iki koşulun da gerçekleştiği 
varsayılacaktır. 

Bu varsayım altında ekonomi gelecek dönemde p*c* değerinde 
tüketim yapabilmek için cari dönemde p* (c— c ) değerindeki tüketim-
den vazgeçmektedir. Yeni durgun durumun sağladığı ilâve tüketimin 
değeri p* (c* - c) olduğundan, yatırımın getiri oranı: 

p = P * ( C * ~ C> (17.33) 
p* (c — c ) 

Bu süreç içinde ekonomide tüketilen malların bileşimi iki kez değiş-
mektedir; c'den c 'ye ve c 'den c*'ye. (17.28) ve (17.31)'den aD (x*—x) 
= 0 olduğu ve a 0 kesinlikle pozitif  bir vektör olduğu için; (x*—x), 
yani yeni ve eski durgun durumların üretim yoğunlukları arasındaki 
farkı  gösteren vektör pozitif  ve negatif  elemanlar içermektedir. Bu, 
yeni durgun durumda, bazı kesimlerde üretilen gayri safi  mal miktar-
larının eski durumda üretilen miktarlardan daha fazla,  bazı kesim-
lerde ise daha az olması demektir. Gerçekten, üretim katsayıları ve 
istihdam edilen işgücü değişmediği için, kullanılan üretim araçları ne 
kadar artarsa artsın bütün kesimlerde birden, daha fazla  mal üretmek 
olanağı yoktur. (17.27) ve (17.32)'den ( c - c ) ; (17.27) ve (17.30)'dan 
da (e*—c) vektörünün negatif  elemanlar içereceği saptanabilir. 
Dolayısıyla, yalının (tasarruf)  yapıldığı dönemde toplam tüketimin 
değeri azaldığı (p* ( c — c ) <0) halde bazı inallar, yatırım yapılmadan 
önceki duruma kıyasla daha fazla  tüketilebilm ektedir. Aynı şekilde 
yeni durgun durumda toplam tüketimin değeri arttığı, p*(c* — c) 
> 0 olduğu halde bazı mallar eski duruma kıyasla daha az miktarlarda 
tüketilmektedir.1 

Bu modelde yatırımın getiri oranının kâr oranına eşit olduğu ko-
laylıkla saptanabilir. Başlangıçta üretilen net outputun değeri p*c 
olduğundan: 

1 Bu olgu ekonomide sadece tek bir tüketim malının mevcut olduğu ve diğer malların, 
dolaylı veya dolaysız olarak bu malın üretiminde kullanıldığı koşullarda; bir durgun durumdan 
diğerine geçerken işgücü kullanımının sabit kalmasını ve dolayısıyla yatırımın getiri oranının 
hesaplanabilmesini olanaksız kılmaktadır. Zira bu maldan aynı teknikte daha fazla  üretilmesi, 
bütün kesimlerin kullandığı üretim araçlarının miktarlarının artması demektir. Bu ise, sabit 
katsayılar nedeniyle, işgücü kullanımının artmasını gerektirir. 
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p* c = r* p* A x + w* (17.34) 
bölüşüm eşitliğini vermektedir. Yeni durgun durumda ise: 

p* c * = r* p* A x* + w* (17.35) 
olduğundan bu iki eşitlikten: 

p* ( C * _ c ) = r* p*A (x* - x) (17.36) 

olduğu saptanabilir. (17.27) ve (17.32)'den c — c = A (x* — x) 
olduğu için: 

p* (c* — c) = r*p* (c — c ) 
veya: 

? = r* (17.37) 
olmaktadır. 

Bu sonucun durgun durum ile sınırlı olmadığını saptamak için 
ekonominin durağan durum dengesinde bulunduğunu ve n oranında 
büyüdüğünü varsayalım, n, hem işgücünün hem de üretim araçlarının 
büyüme oranı olduğundan (17.27): 

x = ( l + n ) A x + c (17.27.a) 
şeklini alacak; bir dönemin outputundan gelecek dönemde üretim 
aracı olarak kullanılmak üzere ayrılan kısım, o dönemde kullanılan 
üretim araçlarını n oranmda aşacaktır. Aynı nedenle (17.30): 

x* = (1 + n ) A x * + c * (17.30.a) 

haline gelecektir. Yeni durağan duruma geçebilmek için cari dönemin 
outputundan (1+ra) Ax* kadar kısmın gelecek dönemde kullanılmak 
üzere ayrılması gerekir. Böylece (17.32): 

x = ( l + n ) Ax* + c (17.32.a) 

olmaktadır, c 'nin negatif  elemanları içermediğini varsayarsak geçiş 
bir dönemde gerçekleşmiş olacaktır. Bu varsayım altında yatırımın ge-
tiri oranını saptamak üzere, yatırımdan önceki ve sonraki tüketim 
akımlarını tanımlarsak: 

p* c, (1 +n) p* c, (1 +re)2 p* c,... 

p* c, ( l + n ) p* c*, (1+re)2 p* c*,... 

Yatırımın getiri oranı bu akımların cari değerlerini eşitleyen faiz  oranı 
olduğu için: 

p*c + p * c ( l + n ) / ( l + p ) + .... = p*c +p*c* ( l + n ) / ( l + p ) + . . . 

eşitliğinin çözümü p'yu verecektir: 
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, ( ! + » ) (P*C*~ P*C) . 
p = n + — (17.33.a) 

p*c — p*c v ' 
Görüldüğü gibi n = 0 iken bu eşitlik (17.33) ile özdeş hale gelmek-

tedir. Bu oranın kâr oranına eşit olduğunu saptamak için (17.27.a), 
(17.30.a) ve (17.32.a)'dan: 

p* ( c - c ) = (1 + n ) (p*Ax* - p*Ax) (17.36.a) 
p* (c*—c )=(p* x*— p*x)— (1 -}-n) (p* Ax*—p*Ax) 

eşitliklerini türetelim. (17.29)'deki eşitlikten her iki durağan durum 
dengesinin fiyat  denklemlerini yazarsak: 

p* x * _ p* x _ (1-fr*)  (p* Ax* — p*Ax) 
olduğu saptanabilir. Bunu (17.36.a)'da yerine koyarsak: 

p * ( C * — c) = (r* — n) (p* Ax* - p* Ax) (17.36.b) 

olacaktır. (17.36.a) ve (17.36.b)'yi (17.33.a)'da yerlerine koyarak: 

P = 
olduğu görülebilir. 

(I17.33)'deki ifadenin  payında yatırımın sağladığı ilâve tüketim 
yer almaktadır. Ekonomi bir durgun durumdan diğer birine geçtiği 
ve her iki durumda da toplam net outputun tamamı tüketildiği için, 
bu ilâve tüketim, net outputun değerleri arasındaki farka  eşittir. Dola-
yısıyla c = y ve c* = y* olarak tanımlanırsa: 

P* (y* — y) = p* (c* — c) 
Diğer yandan (17.33)'ün paydası, yatırımın tüketim malları cinsinden 
maliyetini vermektedir. Bu, ekonominin iki durgun durumda kullan-
dığı üretim araçlarının değerleri arasındaki farka  eşittir: p*(c — c ) = 
p* (Ax* — Ax). Eğer k = Ax; k* = Ax* tanımlarını yaparsak: 

p* (k* — k) = p* (c - i ) 
olacağından yatırımın getiri oranı, genel olarak: 

' = p* (k* I k) = ( 1 7 3 « ) 
şeklinde yazılabilir. 

Bu eşitliği kullanarak yukarıda saptanan sonucu genelleştirmek 
olanağı vardır: iki farklı  durgun (veya durağan) durum dengesin-
de fiyatlar,  kâr oranı ve ücret aynı ise, bu durumlardan birinden di-
ğerine geçmek için yapılan yatırımın getiri oranı, kâr oranma eşittir. 
Bu sonuç, durgun durumların farkb  üretim tekniklerini kullanmaları; 
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yani (17.38)'de y* ve y'nin farklı  tekniklerle üretilen net output 
miktarları, k* ve k'nm da bu tekniklerin kullandığı üretim araçları 
olması halinde de geçerlidir. Üretim tekniğinin her iki denge durumun-
da da aynı olması halinde, yatırımın getiri oranı veri bir fiyat  siste-
mine dayanılarak hesaplanmakta ve durgun durumlar arasındaki ge-
çiş sırasında bölüşüm (r* ve w*) ve fiyatlar  değişmemektedir. Üretim 
teknikleri farklı  olduğu zaman bu ancak geçiş noktasında sağlanabilir: 
kısaca, belli bir ücret düzeyinde her iki teknik de aynı kâr oranını ve fiyat 
çözümünü veriyorsa, bir teknikten diğerine geçmek için yapılan yatı-
rımın bu fiyat  çözümüne davanılarak hesaplanan getiri oranı, geçiş 
kâr oranına eşittir. 

Bunu formel  olarak da saptamak için yapılması gereken şey, 
(17.30)'un farklı  bir teknik kullandığını ve bu tekniğin tv*  ücret düzeyin-
de (17.27)'deki teknik ile ayııı derecede kârlı olduğunu, yani r*'nin geçiş 
kâr oranını verdiğini; bu oranda p* fiyat  çözümünün her iki teknikte 
de egemen olduğunu varsaymaktır. Bu tekniğin mal-input matriksini 
B, işgücü-input vektörünü de b0 ile gösterirsek (17.30)—(17.32): 

x* = Bx* -f  c* 
ha X* = 1 (17.39) 

x = Bx* + c 

olacaktır. Yatırımın getiri oranı yine (17.33)'e eşittir. Bunun kâr 
oranına eşit olduğunu saptamak için (17.35)'de A yerine B yazarsak 
(17.36) yerine: 

p* ( c * _ c ) = r * p * (Bx* - Ax) (17.40) 

elde ederiz. (17.27) ve (17.39) gereğince: 
p* ( c * - c ) = p* ( B x * - A x ) (17.41) 

olduğundan (17.40) ve (17.41)'in (17.33)'de yerlerine konması p—r* 

olduğunu gösterecektir. 
Bu modelden elde edilen temel sonuçları şu şekilde özetleyebi-

liriz: 
i. Eğer ekonomide tek bir tüketim malı mevcutsa, aynı teknik 

içinde işgücü kullanımını sabit tutarak bir durgun durumdan diğerine 
geçmek olanağı yoktur. Dolayısıyla, bu koşullar altında yatırımın 
fiziksel  getiri oranı tanımlanamaz. 

ii. Eğer birden fazla  tüketim malı mevcut ise, aynı teknik ve işgücü 
kullanımı ile bir veya birden fazla  dönemde bir durgun durumdan di-
ğerine geçilebilir. Bu durumda yatırımın fiziksel  bir getiri oranı mevcut 
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olmadığı için, getiri oranının hesaplanması bir fiyat  sistemini gerek-
tirir. Bu sistem, durgun durum kâr oranının verdiği tiyat çözümüdür. 
Getiri oranının hesaplanmasında, vazgeçilen ve ilâve tüketimin aynı 
fiyat  sistemi ile değerlendirilmesi gerektiği için yatırımın, kâr oranını 
ve dolayısıyla fiyatkrı  etkilememesi gerekir. Veri fiyat  sistemine daya-
narak saptanan getiri oranı, durgun durum kâr oranına eşittir. 

iii. Eğer birden fazla  teknik mevcut ise ve bu teknikler net olarak 
tek ve aynı tüketim malını üretiyorlarsa; bir teknikten diğerine geçil-
mesi halinde yatırımın geliri oranının ne olacağı, fiyat  sisteminden 
ve ekonominin kâr oranından tamamen bağımsız olarak miktar denk-
lemlerinden fiziksel  bir oran olarak saptanabilir: zira bu durumda 
(17.38)'in hem payı hem de paydası aynı mal cinsinden ifade  edil-
mektedir. Dolayısıyla bu koşullarda fiziksel  getiri oyranmın hesap 
lanması, kâr oranının teknikler arasındaki geçiş kâr oranı olmasını ge-
rektirmez. Eğer geçiş kâr oranında (r*) tekniklerin fiyat  çözümleri 
aynı ise (p„* = p6* = p*), bu fiziksel  getiri oranı geçiş kâr oranına 
eşittir. 

iv. Eğer birden fazla  tüketim mslı mevcut ise, farklı  teknikler 
arasındaki geçişte yatırımın getiri oranının hesaplanabilmesi için bir 
fiyat  sistemine gerek vardır. Bu fiyat  sisteminin her iki teknikte de 
aynı olması gerektiğinden, bu koşullarda yatırımın getiri oranı ancak 
geçiş kâr oranında saplanabilir: bunun için de geçiş kâr oranında tek-
niklerin aynı fiyat  çözümünü vermesi gerekir. Bu koşullar gerçekle-
şirse, yatırımın getiri oranı geçiş kâr oranına eşittir. Dikkat edilirse 
burada, iii'iin aksine, hem getiri oranının saptanabilmesi, hem de  bu-
nun kâr oranına eşit olabilmesi için ra — rb — r* ve p„* = p,,* = p* 
olmalıdır. 

v. Son şıkkın bir uzantısı olarak şu sonuca ulaşılmaktadır: eğer 
ekonomide egemen olan kâr oranı geçiş kâr oranından farklı  ise, geçiş 
kâr oranında elde edilen fiyatlarla  hesaplanan getiri oranı, cari kâr 
oranından farklıdır.  Eğer cari kâr oranı geçiş kâr oranının üzerindey-
ken (r=ra  > r* iken) a tekniği; altında (r  = rb <! r*) iken b tekniği 
daha kârlı ise, ra > p > rh olacaktır. Eğer teknik sayısı sonsuz ise, 
p = r* eşitliği ekonominin w-r eğrisi üzerindeki bütün noktalarda ger-
çekleşecektir. Diğer yandan ii'de görüldüğü gibi r = ra iken a tekniğinin 
fiyatları  ile hesaplanan getiri oranı, p„; a tekniğinin kullanıldığı bu kâr 
oranına eşit olduğundan pa ^ p olmaktadır. Buna rağmen p=r* , 
ra = Pa'  rb = Pb eşitlikleri gerçekleştiği için, teknik sayısı sınırlı bile 
olsa, ekonominin w — r eğrisi üzerindeki her noktadaki kâr oranı ile, 
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o kâr oranında elde edilen fiyatlarla  Hesaplanan getiri oranının eşitliği 
sağlanmaktadır. Teknik sayısı sonsuz olduğu zaman, ekonominin 
w—t eğrisi üzerindeki her noktada, teknikler arasındaki geçişleri sağ-
layan yatırımların getiri oranları ile aynı teknik içindeki yatırımların 
getiri oranları eşitlenmektedir; r*=ra—p=pa. 

vi. (17.38)'de görüldüğü gibi teknikler pozitif  bir kâr oranında 
eşit derecede kârlı (r*>0) olduğu zaman, p* (y* — y) ile p*(k*—k)-
nın işaretleri aynı, yani her ikisi de pozitif  veya negatiftir.  Böylece, 
eşit derecede kârlı olan iki teknikten hangisi daha yüksek değerde 
tüketim (net output) sağhyorsa, o tekniğin kullandığı üretim araç-
larının değeri de daha yüksektir. Bu, toplumun ilâve bir yatırım kar-
şılığında gelecekte ilâve bir tüketim sağladığını göstermektedir. 

vii. Eğer teknikler birden fazla  kâr oranında eşit derecede kârlı 
hale geliyorsa; yani yeniden-geçiş kâr oranında tekniklerden biri geri 
geliyorsa; tek bir tüketim malının mevcut olduğu ve yatırımın getiri 
oranının fiziksel  olarak ölçülebildiği koşullarda önemli bir sorun doğmak-
ladır: fiziksel  getiri oranı kâr oranmdan ve fiyatlardan  bağımsız ol-
duğu için hem geçiş, hem de yeniden-geçiş kâr oranlarında aynıdır. 
Ancak bu, tek bir fiziksel  getiri oranının iki farklı  kâr oranına eşit ol-
ması demek değildir. Act (i  = 0, 1,...), teknikler arasındaki geçişin 
tüketim akımında yarattığı değişiklikleri gösteriyorsa, yatırımın fi-
ziksel getiri oranı (8.65)'deki gibi: 

S  ACT  I  (1-fp)'  = 0 (17.42) 
i 

eşitliğini sağlayan faiz  oranı olarak tanımlanabilir. Burada Act bütün 
i'ler için aynı mal olduğundan getiri oranı fiziksel  olarak saptanmakta, 
fiyatlar  işin içine girmemektedir. Eğer teknikler arasındaki geçiş bir-
den fazla  dönem alıyorsa Act, i'nın bazı değerleri için pozitif,  bazıları 
için de negatif  olabilir. Bu durumda birden fazla  faiz  oranı yatırımın 
net cari değerini sıfıra  eşitleyebilir. Kısaca, bu koşullarda bir değil, 
birden fazla  getiri oranı mevcuttur. 

Bütün bu sonuçlar; kâr oranının, yatırımın toplumsal getiri ora-
nının bir ölçüsü olduğunun ve üretimin teknik koşulları ile kâr oranı 
arasında yakın bir ilişki bulunduğunun kanıtı olarak yorumlanmakta-
dır. Bu yorumun ne derece geçerli olduğu bir sonraki bölümde, neok-
lasik yaklaşımın bütünüyle değerlendirilmesi sırasında ele ahnacaktır. 
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18. DEĞERLENDİRME VE ELEŞTİRİ 

18.1. SERMAYE  KAVRAMI 

Temel unsurları daha önce (Böl. 5.2.'de) klasik Ekonomi  Politik 
ile kıyaslanarak saptanan neoklasik düşünce tarzının en önemli niteliği, 
ekonomik olguları toplumsal yapı ve ilişkilerden bağımsız olarak ele 
almasıdır. Bu husus en belirgin şekilde neoklasik üretim ve bölüşüm 
teorilerinde ortaya çıkmaktadır. Neoklasik üretim teorisinin ana iliş-
kisi olan üretim fonksiyonu,  farklı  nitelikteki iki sorunun incelenme-
sinde ve çözümlenmesinde temel araçtır. Bunlardan ilki, üretimin 
teknolojik  ilişkileri  olarak adlandırılabilecek input-output ilişkileri 
olup bu, neoklasik teoride, faktörlerin  farklı  bileşimlerinden sağlanabile-
cek output miktarlarının belirlenmesi şeklinde formüle  edilmektedir. 
Üretim fonksiyonunun,  çözümlenmesinde baş rolü oynadığı diğer so-
run ise toplumsal  bir üretim ilişkisi  olan bölüşüm sorunudur. Neoklasik 
bölüşüm teorisinin temel hipotezi, ücret ve kârın, işgücü ve serma-
yenin kıtlık fiyatları  olduğu ve üretimin teknik koşulları ile faktör 
arzlarının göreli kırlığına bağlı olarak belirlendiğidir. Üretimin teknik 
koşulları faktör  taleplerini, bu da faktör  arzları ile birlikte faktör  fi-
yatlarını belirlemektedir. Denge durumunda faktörler,  marjinal katkı-
ları ölçüsünde gelir elde etmekte; üretim fonksiyonu  belli özellikleri 
gösterdiği; ölçeğe göre verim sabit ve ikamo esnekliği bire eşit olduğu 
zaman faktörlerin  göreli gelirleri faktör  arzlarından tamamen bağım-
sız olarak belirlenmektedir. Faktörlerin katkıları oranında gelir elde 
etmeleri için gerekli koşul, tarafların  oyun kuralarına uyması; yaııi 
bütün piyasalarda tam rekabetin egemen olması ve üreticilerin rasyonel 
bir davranışla kâr maksimizasyonunu amaçlamalandır. 

Üretim fonksiyonu  malların üretimindeki teknolojik ilişkileri gös-
terdiği ve sermaye bu ilişkilerin bir kavramı olduğu içiıı, neoklasik ser-
maye kavramı üretim araçlarından başka bir şey değildir. Yaklaşımda 
üretim olgusu, içinde yer aldığı toplumsal örgütlenme biçiminden, 
üretim ilişkilerinden bağımsız olarak ele alındığı için sermaye, toplum-
sal içeriği olmayan bir kavranı halinde ortaya çıkmakta ve kâr, üretim 
araçlarının kullanılmasından ve verimliliğinden doğan bir gelir kategorisi 
niteliğini taşımaktadır. 
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Oysa, üretim araçlarının üretim süreci içinde yer alması ile bunlar 
üzerinden bir gelir elde edilmesi farklı  nitelikteki olgulardır. Kapita-
lizmde kârı ortaya çıkartan şey bu araçların kullanılması değil, özel 
mülkiyetidir. Bu toplumsal mülkiyet ilişkisi, sermaye kavramını 
kapitalizme özgü bir kavram haline getirmekte ve bu kavramın düal 
bir nitelik taşımasına yol açmaktadır: sermaye, bir yandan teknolojik 
olarak tanımlanan üretim araçlarının bütüncül bir ifadesi,  diğer yandan 
da kapitalistlerin kâr elde edebilmelerini sağlayan toplumsal bir mül-
kiyet ilişkisidir. İlk niteliği ile sermaye üretim güçlerinin; ikinci niteliği 
ile de üretim ilişkilerinin bir kavramıdır. Nasıl altını para yapan şey 
bu metalin fiziksel  özellikleri değil ise, üretim araçlarını sermaye haline 
getiren şey de bu nesnelerin üretimde kullanılması değildir. Üretim 
araçlarının sermaye haline gelmesi, bunların "emekçiden ayrılarak 
işgücü karşısında bağımsız bir güç olarak ortaya çıkması" sonucunda 
gerçekleşmiştir. Bu nedenle kâr, üretim araçlarma değil sermayeye 
bağlı olarak ortaya çıkan bir gelir kategorisi niteliğindedir. Kârın 
varlığı, üretim araçlarmın sermaye haline dönüşüp dönüşmediğine; 
kârın göreli büyüklüğü de sermayenin işçi sınıfı  karşısındaki gücüne 
bağlı olduğundan bölüşümün incelenmesi, sınıflar  arasındaki toplum-
sal-siyasal güç ilişkilerinin incelenmesini gerektirir. Ekonomi  Politik'in 
en önemli konusu olan bu incelemeyi neoklasik yaklaşım "iktisat" teori-
sinin kapsamı dışında tutmakta; üretim ve bölüşüm sorunlarını toplum-
sal ilişkilerden bağımsız olarak inceleme çabasına girişmekte; bunun 
sonucunda da tarihsel içerikten yoksun bir teori geliştirmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, neoklasik teori-
nin bu metodolojik yanılgısının, üretim araçlarının verimli olup olmadığı, 
outputa net bir katkıda bulunup bulunmadığı hususu ile bir ilgisi 
bulunmadığıdır. Gerçekten üretim araçlarının verimli olduğu varsayıl-
sa bile bu, tek başına, bu araçların üretimdeki katkısına belli bir 
sınıfın  el koymasını açıklamaya yetmemektedir. Nitekim, aynı üretim 
teknolojisine sahip farklı  üretim ilişkilerinde1 bölüşüm ve değişimin 
tamamen farklı  olacağı daha önce (Böl. 12.2.'de) Sraffa  modeli çerçe-
vesinde saptanmıştır. Üretim araçlarının üreticiden ayrdmadığı basit 
üretimde, üreticinin outputu, kısmen kullandığı üretim araçlarına, 
kısmen de harcadığı işgücü zamanına atfetmesi  söz konusu olmadığı gibi 
böyle bir ayırımı yapmak anlamsız ve hatta olanaksızdır. Üretim araç-

1 Genellikle, üretim ilişkileri farklı  olan toplumların üretim teknolojilerinin de farklı 
olması beklenmelidir. Tarihsel gözlemler, farklı  zamanlardaki farklı  üretim biçimlerinin sahip 
oldukları üretim teknolojilerinin kesinlikle farklı  olduğunu göstermektedir. Ancak, aynı anda 
var olan farklı  üretim biçimlerinin teknolojilerinin benzeştiği de bilinen bir gerçektir. 
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ları sermaye haline dönüşmediği için kâr ve ücret kategorileri mevcut 
değildir. Buna karşılık aynı teknolojiye sahip kapitalist bir toplumda 
işçi, aynı üretim araçlarını kullanarak aynı miktarda output ürettiği 
halde ürününün ancak bir kısmına sahip olabilmektedir. Bunu belir-
leyen şey ise sınıflar  arasındaki güç ilişkileridir. 

Bu denli önemli bir metodolojik yanılgıya rağmen neoklasik 
yaklaşımın üretim ilişkilerinden bağımsız olarak türettiği bölüşüm 
teorisinin geçerli olmasına olanak var mıdır? Gerçekten, sermaye kav-
ramının bu düal niteliğinin tanınmaması, bu kavrama dayanan temel 
neoklasik hipotezlerin; faktör  fiyatları  ile faktör  arzları arasındaki 
kıtlık ilişkilerinin ve bu ilişkiler üzerine kurulmuş olan neoklasik büyü-
me teorisinin genel olarak geçerliğini yitirmesine yol açmakta; bu hi-
potez ve ilişkilerin geçerli olabileceği özel koşulların ise kapitalizmle 
bağdaşması olanağı bulunmamaktadır. 

18.2. NEOKLASİK  ÜRETİM  FONKSİYONUNUN  VAR-
LIĞI  VE  BÖLÜŞÜM  TEORİSİNİN  GEÇERLİĞİ 

Neoklasik üretim fonksiyonu,  Ricardo'nun tarımsal üretimde out-
put ile toprak ve işgücü arasında öngördüğü teknolojik ilişkiden esinle-
nerek türetilmiştir. Neoklasik bölüşüm teorisi de bu çerçeve içinde, 
Ricardo'nun rant teorisinin toprak dışındaki "üretim faktörleri"ne 
uygulanmasıdır. Ricardo'da toprak ve işgücü homojen büyüklükler 
olarak teknik birimler cinsinden ölçülebilmekte ve Ricardo'nun tarım-
sal "üretim fonksiyonunda"  miktar değişkenleri olarak yer alabilmekte-
dirler. Toprak ve işgücü zamanı bölünebilir değişkenler olduğu ve ta-
rımsal üretim bunların farklı  bileşimlerinin kullanılmasına olanak ver-
diği için, bu "faktörlerin"  outputa marjda yaptıkları katkı belirlenebil-
mekte ve homojen output, buğday miktarı cinsinden ölçülebilmektedir. 
Diğer yandan bu ilişkinin önemli bir özelliği, üretilen outputun hem 
üretim aracı (tohum) olarak kullanılabilmesi, hem de işgücünün ye-
niden üretimini sağlayan tüketim malı olmasıdır. Buğday bu ilişkide 
output ve üretim aracmın hem teknik, hem de ölçü birimi olduğundan 
ücret ve kâr sorunu, bu homojen mahn bölüşümü sorunudur. 

Ricardo'nun rant teorisinin toprak dışındaki "üretim faktörleri"ne 
uygulanması önemli bir sorun ortaya çıkartmaktadır: heterojen mal-
ların ve üretim araçlarının bütüncülleştirilerek output ve sermaye mik-
tarlarına  ulaşılabilmesi. Y  = F  (K,  L) şeklindeki neoklasik üretim 
fonksiyonu,  bu sorunların çözümlendiği varsayımına dayanılarak 
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formüle  edilmektedir. Y,  ekonominin farklı  kesimlerinde, farklı  süreç-
ler içinde üretilen malların, K  ise bu malların üretiminde kullanılan 
üretim araçlarının bütüncül ifadeleridir.  Bu değişkenler, üretim fonksi-
yonunun belirlediği değişkenlerden, ücret ve kâr oranından bağımsız 
olarak tanımlanabilen miktar  değişkenlerdir. Kısaca, üretilen mallar ve 
kullanılan üretim araçları ne kadar çeşitli -heterojen- olursa ol-
sun, bunlar Y  ve K  içinde bütüncülleştirilmekte; bu bütüncül değiş-
kenler teknik birimlerle ölçülmekte; üretim fonksiyonunun  sabit pa-
rametresi, bu teknik birimleri kıyaslanabilir hale getirmektedir. 

Dolayısıyla Y  ve If'ya  ulaşılması bir bütüncülleştirme sorunudur. 
Bu bütüncülleştirme işlemi sırasında farklı  malların ve üretim araç-
larının göreli ağırlıklarının ne olacağı sorunu, iktisatta sık sık ortaya 
çıkan bir indeks sayıları sorunu olarak yorumlanmaktadır. Bunun çö-
zümlenmesi halinde üretim fonksiyonu,  işgücü ve homojen mallar 
arasındaki bir ilişki şeklinde ortaya çıkmakta; ancak bu homojen mal-
ların arkasında heterojen mallar yatmaktadır. Burada, Avusturya-Wick-
sell sermaye teorisinin yaklaşımıyla Clark tipi ürotim fonksiyonu  ara-
sındaki ilişki açıkça görülmektedir. Avusturya-Wicksell teorisinin 
üretim dönemi kavramı; farklı  dönemlerde yapılmış, farklı  işgücü 
miktarlarını içeren yatırımların bütüncülleştirilmesini sağlayan indeks 
sayıları görevini görmekte, yatırımlar üretim dönemleri ile ağırlıklan-
dırılarak, sermaye stokunun (miktarının) bir ölçüsü olan ortalama üretim 
dönemine ulaşılmaktadır. Nitekim (8.28)'de görüldüğü gibi ortalama 
üretim dönemi ile sermaye miktarı arasında "bire bir" bir ilişki kurul-
makta; sermaye miktarı üretim döneminden türetilebilmektedir. 

Avusturya-Wicksell sermaye teorisinin üretim dönemi kavramı-
nın sermaye miktarını ölçmekte başarısız olduğu ve bu kavrama ve 
dolambaçlı üretim yöntemlerinin verimliliğine dayanılarak kâr oranı 
ve ücretin belirlenemeyeceği daha önce (Böl. 8.5. ve 12.5.'de) sap-
tanmıştı. Farklı malların nasıl bütüncülleştirilebileceği ve output ve 
sermaye kavramlarına nasıl ulaşılabileceği, Sraffa  modelinde açıkça 
görülmektedir: bunun tek yolu, mallar arasında denge durumunda 
egemen olan değişim oranlarını kullanmaktır. Değişim oranları veya 
göreli fiyatlar,  bütüncül sermaye ve output. kavramlarına ulaşılırken, 
heterojen malların ağırlıkları olarak kullanılmakta; malların ton, met-
re, adet olarak ifade  edilen miktarları bu ağırlıklarla çarpılarak toplan-
maktadır. Bu bütüncülleştirme işleminin arkasında, sermaye kavra-
mının bölüşümle olan ilişkisi yatmaktadır. Serbest rekabet koşulları 
altında denge, farklı  üretim araçlarını kullanarak farklı  nitelikte mal 
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üreten kesimlerdeki kapitalistlerin aynı kâr oranını elde etmelerini ge-
rektirir. Kâr oranlarının eşitlenmesi, mallar arasındaki değişim oranları-
nın belli değerler almasını; yani uzun dönem denge fiyatlarının,  normal 
fiyatların,  egemen olmasını gerektirir. Dolayısıyla piyasa denge  çözüm-
lemesinde  bütün mallar, kâr oranını eşitleyen fiyatlar  ile değerlendiril-
mekte; kâr oranı bu fiyatlarla  saptanan sermaye stoku üzerinden hesap-
lanmaktadır. Denge durumunda egemen olan fiyatlar,  ekonomide üre-
tilen herhangi bir mal veya işgücü zamanı cinsinden veya parasal olarak 
ifade  edilebilir. Ölçü birimi no olursa olsun belli bir fiyat  çözümünde 
herhangi iki malın değişim oranı sabittir. 

Genellikle uygulamalı çalışmalarda serıuaye stoku ve output pa-
rasal olarak ifade  edilmektedir. Bu, bütüncülleştirmeııin, malların pa-
rasal fiyatları  ile yapılması demektir. Ancak burada önemli ayırımı 
gözden kaçırmamak gerekir. Sermaye stokunun parasal olarak ölçül-
mesi ile sermayenin parasal bir fon  olarak tanımlanması farklı  şeyledir. 
Parasal bir fon  olarak sermaye, henüz yatırılmamış, üretim araçlarına 
dönüştürülmemiş bir finansman  kaynağıdır. Böyle bir fonun  üretimde 
kullanılması, üretken olması ve bunun üzerinden bir kâr elde edilmesi 
söz konusu olamaz. Aksine, eğer sermaye bir kâr sağlıyorsa, bu takdir-
de parasal bir fon  olmaktan çıkmış, üretim araçlarına dönüşmüş de-
mektir. Dolayısıyla, parasal bir fon  olarak sermayenin kâr ile bir arada 
mevcut olması olanağı yoktur. Parasal sermayenin üretim araçlarına 
hangi oranda dönüşeceği ise yatırımın tipine, içerdiği üretim araçlarına 
ve bu araçların fiyatlarına  bağlıdır. 

Üretim fonksiyonu,  Ricardo'nun buğday input-buğday output 
modelinde olduğu gibi bir tek malı içerdiği zaman fiyat  sorunu ortadan 
kalkmakta; sermaye miktarı, kullanılan malın fiziksel  birimi cinsinden 
tanımlanabilmektedir. Üretim araçlarının heterojen olduğu gerçeği 
tanındığı anda bu anlamda bir sermaye miktarı mevcut değildir. Böyle 
bir durumda üretim fonksiyonunda  sermaye stokunun miktar olarak 
ifadesinde  vurgulanan şey; üretim araçlarının miktarları veri iken, 
bunların bütüncülleştirilmesinde kullanılan ağırlıkların bütün ekonomik 
koşullarda aynı olması; kısaca, fiyatların,  üretim fonksiyonunun  belir-
lediği değişkenlerden, "faktör"  fiyatlarından,  bağımsız olmasıdır. Ger-
çekte, eğer böyle bir bağımsızlık mevcut ise, gelir dağılımı ne olursa 
olsun, mallar arasındaki değişim oranları ayııı kalacak; kullanılan ser-
maye stoku ile üretilen output, belli bir ölçü birimi cinsinden ifade 
edilen sabit miktarlar haline gelecektir. Biitüncülleştirme sorunu 
bölüşümün belirlenmesinden önce ve bölüşümden bağımsız olarak çö-
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zümlenebilecek; üretim fonksiyonu  tek mallı bir teknolojinin özelliklerini 
gösterebilecektir. 

Ancak, üretim teknikleri ve tek tek bütün üretim araçlarının 
miktarları veri iken, mallar farklı  "faktör"  fiyatlarında  farklı  değerler 
abyor, fiyatlar  bölüşüme bağlı olarak değişiyorsa, bütüncülleştirme 
sorununun bölüşümden önce ve bağımsız olarak çözümlenmesi olanağı 
yoktur. Zira, output ve sermaye stokuna ulaşılabilmesi için fiyatlarm; 
fiyatlara  ulaşılabilmesi için de kâr oranının bilinmesi gerekir. Aynı ne-
denle üretim fonksiyonunun  sermayeye göre kısmî türevi olan ve kâr ora-
nını belirlediği varsayılan sermayenin marjinal verimliliğinin tanım-
lanabilmesi için kâr oranının baştan bilinmesi gerekir. Sermaye ve out-
putun değerleri kâr oranına bağb olduğu zaman, bunların bütün eko-
nomik koşullarda aynı miktarları göstermesi olanağı bulunmadığı için, 
bu durumda neoklasik üretim fonksiyonu  mevcut değildir. 

Bölüşümden bağımsız olan tek  fiyat  sistemi Marx'ın değer sis-
temidir. Malların üretimindeki sermayenin organik bileşimi bütün 
kesimlerde aynı ise, bölüşüm ne olursa olsun mallar içerdikleri işgücü 
miktarları ile orantılı olarak değişmekte; değişim oranları tamamen 
üretimin koşulları tarafmdan  belirlenmektedir. Böyle bir durumda 
üretim tekniklerinin ücret-kâr oranı ilişkileri doğrusal hale gelmekte; 
ücretteki bir değişme, fiyatların  değişmesine gerek kalmadan bütün 
kesimlerdeki kâr oranlarının aynı oranda değişmesine yol açmaktadır. Bu 
koşullar altında Wicksell fiyat  etkisi mevcut değildir. 

Sabit katsaydı neoklasik heterojen sermaye modeli yakından in-
celendiğinde, (17.2)'deki varsayımın bu sonucu verdiği; yani kanıtlan-
mak istenen şeyin baştan varsayıldığı görülür. Bütün üretim teknik-
lerinin ücret-kâr oranı ilişkileri Şekil 17.1.'de görüldüğü gibi doğrusal 
olup kâr oranı ne olursa olsun (17.3)'de, tekniklerin kullandıkları üre-
tim araçlarmın output cinsinden fiyatları  değişmemektedir. Gerçekte 
bu varsayım heterojen mallar sorununu tamamen ortadan kaldırmak-
tadır: zira heterojenlik, malların üretim koşulları farklı  olduğu zaman 
söz konusudur. Burada, her teknik içinde, tüketim malı ile üretim ara-
cının üretim süreçleri tamamen özdeş olduğundan bu modelle buğday 
input-buğday output modeli arasında bir fark  yoktur. Diğer yandan 
bütüncül üretim fonksiyonundaki  outputun yoğrulabildiği varsayımı, 
burada dolaylı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Fiyat ve miktar etkileri 
mevcut olmadığmdan, ekonomide üretilen malların bütüncül ifadesi 
olan net outputun değeri, bu malların göreli miktarları ne olursa olsun 
sabittir. Dolayısıyla, aynı değerdeki outputun bileşimi istenildiği gibi 
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değiştirilebilmekte; işgücünün kesimler arasındaki dağdımı değiştiril-
mek suretiyle, aynı değerdeki output daha çok (az) üretim aracı, daha 
az (çok) tüketim malı içerebilmektedir. Bu, tek bir malın hem yatırım 
hem de tüketim amacı ile kullanılabilmesiyle aynı niteliktedir. 

Neoklasik teorinin, bütüncül üretim fonksiyonundan  türettiği 
önermelerin genelliğini saptayabilmek için Marx'ın değer sistemine 
başvurması oldukça ilginç bir gelişmedir. Daha da ilginç olan şey; bö-
lüşümden bağımsız tek fiyat  sistemi Marx'm değer sistemi olduğu için, 
neoklasik üretim fonksiyonunun  önermelerinin geçerliğinin böyle bir 
sistemi gerekli  kılmasıdır. Ancak Marx'ta, sermayenin organik bile-
şimi ister eşdenli olsun (Kapital,  I—II), ister olmasın (Kapital,  III), 
emek-değer teorisi, kârın kökeninin artık değer olduğu önermesi ile ayak-
tadır. Marx'ın, KapitaV'va.  üçüncü cildinde yaptığı gibi organik bileşimin 
eşdenli olduğu varsayımından vazgeçilirse neoklasik önermeler ayakta 
kalabilecek midir? 

Bu husus Şekil 18.1. yardımıyla saptanabilir. Şekilde w—r eğrisi, 
üretim aracı üreten kesimin daha sermaye yoğun olduğu varsayımı 
yapdarak çizilmiştir. Ancak aynı sonuçlar, tüketim malı üreten kesimin 
daha sermaye yoğun olması halinde de geçerlidir, irdelenecek husus, 
kesimlerin üretim koşulları farklılaştığı  zaman (17.9) — (17.11)'deki 
sonuçların geçerli olup olmadığıdır. Kesimlerin sermaye yoğunlukları 
farklılaştığı  zaman hem fiyat  hem de miktar (kompozisyon) etkisi 
mevcuttur. Bu nedenle durgun ve durağan durumlarda kâr oranı ile 

\ 
\ 

w 

y 

o r R 

ŞEKİL 18.1. 
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ekonominin sermaye yoğunluğu arasındaki ilişkiler farklı  olacaktır. Önce 
ekonominin durgun durum dengesinde olduğunu, net outputun sadece 
tüketim malından oluştuğunu varsayalım. Bu durumda y, ekonomide 
adam başına düşen tüketim malı miktarına  eşit olup bölüşüm ne 
olursa olsun sabittir. Ücret w düzeyinde veri iken bu tekniğin kâr oranı 
r'dir. P noktasında w—r eğrisinin eğimi, a açısının tanjantına eşittir: 

tan a = — dw  jdr  (18.1) 
(17.8)'de kâr oranının, sermayenin marjinal verimliliğine eşit olabilmesi 
için, w—r eğrisinin P noktasındaki eğiminin, adam başına kullanılan 
sermaye eşit olması gerekir; 

tan a = k  (18.2) 
olmalıdır. Diğer yandan P noktasını y ile birleştiren doğrunun eğimi: 

tan fi  = (y — w) jr (18.3) 
(17.7)'deki bölüşüm eşitliği göz önüne alındığında (y—w) jr = k  ol-
duğu saptanabilir. Dolayısıyla: 

tan fi  = k  (18.4) 
özdeşliği, kâr oranı ve fiyatlar  ne olursa olsun geçerlidir, a açısı ile p 
açısı birbirine eşit olmadığı için hem (18.2)'nin, hem de (18.4)'ün geçer-
li olması olanaksızdır. (18.4) tanım gereği geçerli olduğundan, (18.2)-
nin geçerli olması; yani "faktör"  fiyatları  (w—r) eğrisinin eğiminin 
sermaye yoğunluğunu ölçmesi olanağı yoktur. (18.2)'deki eşitlik, (17.9)-
daki sermayenin marjinal verimliliği-kâr oranı eşitliğinin gerekli koşu-
lu olduğu için, (17.9)'daki eşitliğin sağlanması da olanaksızdır. Aynı 
nedenle (17.11)'deki eşitliğin de geçerli olduğu, w—r eğrisinin herhangi 
bir noktadaki esnekliğinin, o noktadaki gelir paylarını verdiği de söylene-
mez. 

Dikkat edilirse kesimlerin üretim koşulları özdeşleştiği zaman 
ıv—r eğrisi doğru haline gelecek; â = P olacak; (18.2) ile (18.3) arasın-
da eşitlik sağlanacak; w—r doğrusunun eğimi sermaye yoğunluğunu, 
esnekliği de "faktörlerin"  göreli paylarını verecektir. Bu olgu, w—r 
ve sermaye yoğunluğunun değeri ile kâr ve büyüme oranları arasındaki 
ilişkilerden de saptanabilir. îki-kesimli modelde bu ilişkiler: 

w = (1—ar)l(P+mr) 
m. = a6 — ap (18.5) 

k = y.bl(P+mr)  (p+mg) 
olup, k,  ekonomide adam başına kullanılan sermayenin tüketim malı 
cinsinden değeridir, m = 0, yani sermaye yoğunlukları eşit iken kâr 
ve büyüme oranları ne olursa olsun —dıv  jdr  =» k  eşitliği sağlanmaktadır. 
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Bilindiği gibi ekonomi durağan durum dengesinde (g>0) iken 
net output, hem tüketim malını, hem de üretim aracını içerecektir. 
Bu durumda m ^  0 olduğu zaman, farklı  bölüşüm düzeylerinde bu mal-
ların değişim oranları farklı  olacak; Şekil 18.1'de Oy, r > 0 iken out-
putun alacağı değeri vermeyecektir. Bu da r > 0 iken açısmm sermaye 
yoğunluğunu ölçmemesi demektir. Durağan durum dengesinde kâr oranı 
ile sermaye yoğunluğu arasındaki ilişkiyi saptayabilmek için Şekil 
18.1 yerine (18.5)'deki eşitlikleri kullanabiliriz: ıv—r eğrisinin eği-
minin sermaye yoğunluğuna eşit olduğu tek durum r=g'dir. Bunun 
la beraber bu olgu, malların değişim oranlarının kâr oranından ba-
ğımsız olarak belirlenmesi demek olmadığından, sermaye yoğunlu-
ğunun ne olduğunun saptanabilmesi için burada da bölüşümün, kâr 
oranı veya ücretin dışsal olarak verilmesi gerekir. 

Bu sonuçlar, marjinal verimlilik bölüşüm teorisi ile ilgili olarak 
noeklasik üretim fonksiyonundan  türetilen ilişkilerin genel olarak ge-
çerli olmadığını gösterdiği için, neoklasik üretim fonksiyonunun  mev-
cut olmadığının yeterli kanıtıdır. Ancak, neoklasik üretim fonksiyonu-
nun mevcut olmaması, marjinal verimlilik bölüşüm teorisinin reddedil-
mesi için yeterli değildir. Bu teori en genel şekliyle, arz-talep yasala-
rının "faktör"  piyasalarma uygulanması olup bütüncül üretim fonk-
siyonu "faktör"  talebinin belirlenmesindeki alternatiflerden  sadece 
biridir. Marjinal verimlilik bölüşüm teorisinin temel  önermesi, "faktör" 
fiyatları  ile "faktör"  miktarları arasında bir kıtlık ilişkisinin mevcut oldu-
ğudur. Bu ilişkide "faktör"  talebi, göreli "faktör"  fiyatlarının  azalan 
bir fonksiyonu  olmakta; kâr oranı arttıkça sermaye talebi işgücü tale-
bine oranla azalmakta, yani sermaye yoğunluğu artmaktadır. Böylece 
göreli olarak kıt olan "faktörün"  fiyatı  artmakta ve bu "faktör" 
daha fazla  gelir elde etmektedir. Dolayısıyla, marjinal verimlilik bölü-
şüm teorisinin reddedilebilmesi için, kâr oranı ile sermaye yoğunluğu-
ğunun aynı yönde değişebileceğinin gösterilmesi gerekir. Bu durumda, 
arz-talep yasalarının "faktör"  piyasalarına uygulanabilmesi; faktörlerin, 
göreli kıtbklarma göre gelir elde ettikleri önermesinin geçerliğini 
koruyabilmesi olanaksızdır. 

Gerçekten tekniğin ve / veya sermaye yoğunluğunun geri gelmesi 
olguları, bu olanağın mevcut olduğunu; tam rekabet koşulları altında 
kâr maksimizasyonuna yönelen kapitalistlerin, kâr oranı arttıkça (azal-
dıkça) daha çok (az) sermaye yoğun teknikleri seçebileceklerini; aynı 
tekniğin ve sermaye yoğunluğunun, kâr oranının düşük ve yüksek ol-
duğu koşullarda kullanılabileceğini göstermektedir. Bu olgular daha 
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önce Sraffa  modeli (Böl. 12.5, 12.7; Şekil 12.2 —.4) ve iki-kesimli model 
(Böl. 14.3; Şekil 14.5—.9) çerçevesinde ayrıntdı olarak incelendiği 
için burada kısaca özetlenecek ve bunların neoklasik bölüşüm ve bü-
yüme teorileri için doğuracağı sonuçlar vurgulanacaktır. 

Önce durgun durum koşulları altında tekniğin geri gelmesi ol-
gusunu inceleyelim. Şekil 14.5.'deki iki alternatif  teknikten 2. teknik 
0 şŞ r Tj ve r2 ^ r ^ Rl kâr oranlarında kullanılmakta ve r = r 2 

noktasında geri gelmektedir. Bu tekniğin w—r ilişkisi doğrusal olduğu 
için sermaye yoğunluğu kâr oranına bağlı olarak değişmemekte; bu tek-
nikte Wicksell fiyat  etkisi ortaya çıkmamaktadır, ikinci teknikte ise 
fiyat  etkisi negatif  olup bu tekniğin sermaye yoğunluğu kâr oranı ile 
birlikte artmaktadır. Böylece kâr oranı arttığı  zaman ekonominin 
sermaye yoğunluğu önce sabit kalmakta;  sonra artmakta;  daha sonra 
ise yine sabit kalmaktadırEkonominin  w—r eğrisi üzerinde sadece tek-
bir noktada r ile k,  neoklasik teorinin öngördüğü şekilde, yani ters 
yönde değişmektedir; reel Wicksell etkisinin pozitif  olduğu ilk geçiş 
(A) noktası. Yeniden-geçiş (B) noktasında reel Wicksell etkisi negatif 
olmakta; kâr oranı r2 'nin üzerine çıktığı zaman daha sermaye yoğun 
olan teknik seçilmektedir. Bu nedenle, durgun durumda tekniğin geri 
gelmesi ortaya çıktığı anda, kâr oranı ile sermaye yoğunluğu ara-
sındaki kıtlık ilişkisinin geçerli olması olanağı yoktur: zira bu, reel 
Wicksell etkisinin kesinlikle negatif  olması, k  ile r'nin aynı yönde 
değişmesi demektir. Diğer yandan Şekil 14.5., tekniğin geri gelmesi 
olasılığından tamamen bağımsız olarak, aynı teknik içinde, veri üretim 
araçlarının değerinin işgücüne oranının kâr oranı ile aynı yönde değişe-
bileceğini de göstermektedir. 

Ancak, kâr oranı ile sermaye yoğunluğunun aynı yönde değişe-
bilmesi için tekniğin geri gelmesinin gerekmediği, ikiden fazla  tekniğin 
mevcut olduğu Şekil 12.4.'de ve bundan türetilmiş olan 14.6.'da görül-
mektedir. Kâr oranı arttığı zaman sermaye yoğunluğu r—r,  noktasına 
kadar aynı teknik içinde artmakta; bu geçiş noktasında kâr oranındaki 
bir artış sermaye yoğunluğunu azaltmakta (pozitif  reel Wicksell etkisi); 

1 Her ne kadar yukarıda artma  ve azalma  sözcükleri kullanılıyorsa da, burada söz ko-
nusu olan geçişlerin birbirini izleyen süreçler olmadığını unutmamak gerekir. Gerçekte yapdan 
şey, farklı  kâr oranlarına sahip denge durumlarının kıyaslanmasıdır. Dolayısıyla, artma ve 
azalma sözcükleri bir değişme  sürecinden çok denge durumları arasındaki fark  şeklinde yo-
rumlanmalıdır. Bu yorum çerçevesinde örneğin tekniğin geri gelmesi olgusu, farkh  kâr oranla-
larına sahip durgun (veya durağan) durum dengelerinde aym tekniğin kullanılabilmesi şeklinde 
düşünülmelidir. 
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ancak r > r , iken sermaye yoğunluğu ile kâr oranı hem aynı teknik 
içinde, hem de geçiş noktalarında aynı yönde değişmektedir. Kısaca, 
hem Wicksell fiyat  etkileri, hem de reel Wicksell etkileri negatiftir.  Gö-
rüldüğü gibi neoklasik teorinin önermesi Wicksell etkileri negatif  ol-
duğu zaman geçersiz hale gelmektedir. Tekniğin geri gelmesi olgusunun 
bu önerme üzerindeki etkisi de, bu olgunun negatif  reel Wicksell etkisine 
yol açması nedeniyledir. 

Ekonomi durağan durum dengesinde iken sermaye yoğunluğu, kâr 
ve büyüme oranlarına bağlı olarak değişecektir. Bunlardan ilki yukarı-
da tartışılan Wicksell etkilerini, ikincisi ise kompozisyon etkisini ya-
ratmaktadır. Büyüme oranı pozitif  olduğu zaman, r ile k  arasındaki 
ilişki oldukça karmaşık hale gelmektedir. Şekil 14.7.'de bu durumda 
ortaya çıkabilecek olasılıklardan biri incelenmekte; tekniğin geri gel-
mesi olgusu ortaya çıkmadığı halde ekonominin kullandığı sermaye 
yoğunluğu geri gelebilmektedir. Kâr oranı ile sermaye yoğunluğu r1 

noktasından itibaren aynı yönde değişmekte, kâr oranının yüksek bir 
değerinde (r2) ekonominin kullandığı sermaye yoğunluğu, bu oranın 
daha düşük değerlerinde (0 rg r r, iken) kullanılan sermaye yoğun-
luğuna eşit hale gelmektedir. Tekniğin geri gelmesi olgusu ve negatif 
reel Wicksell etkisi ortaya çıkmadığı halde r ile k  aynı yönde değişebil-
mektedir ve r2 < r R? iken kullanılan sermaye yoğunlukları, kâr 
oranının daha düşük değerlerinde kullanılan sermaye yoğunluklarından 
daha yüksektir. Bunun nedeni, ikinci teknikteki negatif  Wicksell fiyat 
etkisinin r 2 oranmdan daha yüksek kâr oranlarında, r=r , ' de ortaya 
çıkan pozitif  reel Wicksell etkisini bastırabilmesidir. 

Yukarıda, r=g iken w— r eğrisinin herhangi bir noktadaki eğimi -
minin tekniğin sermaye yoğunluğunu ölçtüğü saptanmıştı. Ancak 
bu, k  ile r arasmda tek yönlü, monoton bir ilişki sağlamaya yetmemekte-
dir. Bunu Şekil 14.9. yardımıyla inceleyebiliriz. Kâr oranı r2 ile r1 ara-
sında iken r—g  olsa bile ikinci teknikteki negatif  Wicksell fiyat  etkisi, 
kâr oranının bu değerleri için r ile fe'nın  aynı yönde değiştiğini göster-
mektedir. Dolayısıyla, bu koşullarda r ile k  arasmda ters yönlü bir ilişki 
kurabilmek için, bütün tekniklerin tüketim malı üreten kesimlerinin 
daha sermaye yoğun; yani Wicksell fiyat  etkisinin pozitif  olması gerek-
lidir. 

Durgun durumun aksine durağan durumda, teknikler arasındaki 
yeniden-geçiş noktasında reel Wicksell etkisi pozitif  olabileceği gibi 
ilk geçiş noktasında negatif  reel Wicksell etkisi de ortaya çıkabilir. Bu 
koşullarda büyüme oranından bağımsız olarak r ile k  arasmdaki iliş-
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kileri saptamak olanaksızdır. Şekil 14.9'da g = g2 ve r = r 3 olduğunu 
varsayalım. Bu durumda tekniklerin miktar denklemleri ile bölüşüm 
eşitliklerinden: 

c (I) +g2k  (I) = w (I) + r 3 k  (I) (18.6) 
c (II) + g2k  (II) = w (II) + r3 k  (II) 

olmaktadır. r = r 3 iken w (I) = w (II); g—g2  iken de c (I) = c (II) ol-
duğundan (18.6)'dan: 

[k  (I) - k  (II) ] (g2  - r3) = 0 (18.7) 
yazılabilir. g2 ^ r3 olduğu için bu eşitlik, g = g2 ve r = r 3 iken k  (I) = 
k  (II) ; yani tekniklerin sermaye yoğunluklarının eşit olduğunu gös-
mektedir. Aynı durum g — g3 ve r = r2 iken de ortaya çıkmaktadır. 
Bu koşullarda, geçiş kâr oranlarında sermaye yoğunluğu değişmemekte, 
reel Wicksell etkisi ortaya çıkmamaktadır. 

Ancak eğer büyüme oranı g2 ve g3 'den farklı  ise, geçiş kâr oranların-
da reel Wicksell etkisi ortaya çıkacak; bunun yönü ise büyüme oranına 
bağlı olacaktır. r*'nin geçiş kâr oranlarını gösterdiğini ve g¥=g2, 
g¥=g3 olduğunu varsayarsak (18.6)'dan: 

[k  (I) - k  (II)] (g-r*)  = c (II) - c (I) (18.8) 
olduğu saptanabilir. Bu eşitliğin sağ tarafının  pozitif  veya negatif 
olması büyüme oranına bağlıdır: 

g3> g > g2 iken c (II) - c (I) > 0 (18.9) 
8 < 82 v e 8 > gi i k e n c ( n )  — c (!)  < 0 

olmaktadır. Bu nedenle (18.8), (18.9) ve Şekil 14.9'dan: 

g >g3 iken r* = r2 'de k(I)  < k  (II) ; r* = r3 'de k  (I) < k  (II) 

8î  > 8 >82iken = r
2 ' d e W)  > k (H);r*=r3 'de k  (I) < k  (II) (18.10) 

g2 > g > 0 iken r* = r2 'de *(I) > k  (II) ;r*=r3 'de k  (I) > k  (II) 

olduğu kolaylıklar saptanabilir. Bu durumlardan ilkinde r2 geçiş nok-
tasında kâr oranı artmca daba sermaye yoğun olan ikinci tekniğe 
geçilmekte; yani ilk geçiş noktasında negatif  reel Wicksell etkisi ortaya 
çıkmaktadır. Yeniden - geçiş (r3) noktasında ise kâr oranındaki bir artış 
daha az sermaye yoğun olan birinci tekniğe geçilmesine yol açmakta 
ve pozitif  reel Wicksell etkisi ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü gibi burada 
geçiş ve yeniden-geçiş noktalarındaki Wicksell etkilerinin yönleri, durgun 
durumda ortaya çıkanın tam aksidir. Bu, Şekil 18.2.a. ile Şekil 14.5.'in 
kıyaslanmasında açıkça ortaya çıkmaktadır. (18.10)'daki ikinci du-
rumda, tekniğin geri gelmesine rağmen hem geçiş, hem de yeniden - geçiş 
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noktalarında reel Wicksell etkisi pozitiftir  (Şekil 18.2 .b). Son durumda 
ise (Şekil 18.2.e.) geçiş noktasmda pozitif:  yeniden-geçiş noktasında 
negatif  reel Wicksell etkisi ortaya çıkmaktadır. Şekil 18.2.'de görüldüğü 
gibi Wicksell fiyat  atkisi ilk teknikte pozitif  ikinci teknikte negatif 
olduğu için, büyüme oranı herhangi bir düzeyde veri iken, r arttıkça 
k  (I) azalmakta, k  (II) artmaktadır. Ancak, büyüme oranının farkb  dü-
zeylerinde k  (I) ve k  (II) doğrularının1 kesim noktaları ve geçiş nok-
talarında ortaya çıkan reel Wicksell etkilerinin yönü farklı  olmaktadır. 

Bütün bu sonuçlar; ister durgun, ister durağan durum egemen olsun, 
kâr oranı ile sermaye yoğunluğu arasında tek yönlü bir ilişkinin mev-
cut olamayacağını; üretimin teknolojik özelliklerine bağlı olarak aynı 
tekniğin ve sermaye yoğunluğunun farklı  kâr oranı düzeylerinde kul-
lanılabileceğini; kâr oranı ile sermaye yoğunluğunun birlikte artıp azala-
bileceğini gösterdiğinden, neoklasik bölüşüm teorisinin temel önermeleri 
ile çelişmekte, bu önermelerin genel bir geçerliğe sahip olabilmesi ola-
nağı ortadan kalkmaktadır. Neoklasik üretim fonksiyonunun  ve bu-
nun bir değişkeni olan sermaye miktarının mevcut olabilmesi için 
Wicksell fiyat  etkisinin ortaya çıkmaması, sermaye stokunun bölüşüm-
den bağımsız olarak ölçülebilmesi gerekir. Sabit katsayılı neoklasik 
heterojen sermaye modeli bunu sağlayan tek varsayımı; sermayenin 
organik bileşiminin eşdenli olduğu varsayımını yapmakta, bunun so-
nucunda yukarıda ele alınan bütün olgular ortadan kalkmaktadır. 
Nitekim Şekil 17.1'de tekniğin ve sermaye yoğunluğunun geri gel-
mesi, negatif  reel Wicksell etkisinin ortaya çıkması olanaksızdır. Kâr 
oranı değiştiği zaman aynı teknik içinde sermaye yoğunluğu sabit kal-
makta; kâr oranı artarken (azalırken) giderek daha az (fazla)  sermaye 
yoğun tekniklere geçilmektedir. 

Neoklasik bölüşüm teorisinin kâr oranı ile sermaye yoğunluğu ara-
sında öngördüğü ilişki üretim fonksiyonu  dışında ele alındığı zaman, 
söz konusu olan şeyin sermaye stokunun değeri  olarak yorumlanma-
sı; bu ilişkinin de teknik veya sermaye yoğunluğu seçimi şeklinde 
ele abnması gerekir. Zira, her ne kadar sermaye stokunun değeri kâr-
eranma bağlı olarak değişiyorsa da, aynı teknik içinde üretim araçları-
nın ve işgücünün göreli "kıtlıkları" veri olduğundan, r ile k  arasındaki 
ilişkiyi "faktör"  miktarlarının değiştiği geçiş noktalarında incelemek, 
neoklasik bölüşüm teorisinin önermesine daha uygun düşmektedir. 
Nitekim neoklasik üretim fonksiyonunda  da, sürekli ikame varsayımı 

1 Şekil 18.2.'de k(I) ve &(II)'nin r ile olan ilişkileri, basitliği sağlamak amacıyla doğrusal 
olarak gösterilmektedir. 
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S2 < 8 

ŞEKİL 18.2 
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nedeniyle, bu ilişki teknik seçimi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu du-
rumda neoklasik teorinin pozitif  reel Wicksell etkisini gerektirdiği 
açıktır. Eğer Wicksell fiyat  etkisi mevcut değilse (Şekil 17.1.) bu ken-
diliğinden sağlanmaktadır. Fiyat etkisi mevcut olduğu takdirde, bu etki 
ister pozitif,  ister negatif  olsun, negatif  reel Wicksell etkisinin ortaya 
çıkması mümkündür. Dolayısıyla en genel şekliyle de neoklasik teori-
nin geçerli olabilmesi içinde tekniklerin w—r ilişkilerinin doğrusal olma-
sı; ekonomide üretilen bütün malların üretim süreçlerinin benzeşmesi; 
sermayenin organik bileşiminin eşdenli olması gerekir. Bunun ise, malla-
rın ve üretim araçlarının çeşitlendiği, üretim teknolojisi karmaşık olan 
kapitalist ekonomilerin somut koşullarıyla bağdaşması olanaksızdır. 

Dikkat edilirse, bazı neoklasik iktisatçıların görüşlerinin aksine, 
neoklasik teorinin geçerli olup olmadığı hususunun; ikamenin sürek-
liliği ve teknik sayısının sonsuz olması ile bir ilgisi yoktur. Neoklasik 
teori için sorun, üretim tekniklerinin sayısından değil, malların  hetero-
jen olmasından  ve üretim koşullarının  farklılaşmasından  doğmaktadır. 
Bunlar, bölüşümden bağımsız bir "sermaye miktarı" kavramının an-
lamsızlığını ortaya koymakta; bölüşüm ile sermaye stokunun değeri 
arasmda neoklasik teorinin öngörmediği ilişkilerin ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. Tekniklerin ilişkileri doğrusal olmadığı zaman, teknik 
sayısı sonsuz olsa bile, Şekil 17.1.'de olduğu gibi ekonominin sürekli 
olarak konveks  bir w—r eğrisine sahip olması olanaksızdır. Şekil 12.4, 
bu koşullarda ekonominin w—r ilişkisinin ne gibi biçimler alabileceği 
konusunda iyi bir fikir  vermektedir. Tekniklerin w—r ilişkileri doğrusal 
olmadığı için, teknik sayısı sonsuza gittiği zaman ekonominin w-^r eğ-
risi üzerindeki bir hareket, sermaye yoğunluğunda sistematik olmayan 
değişmelere yol açacak; neoklasik önermenin aksine bu eğri üzerinde 
arka arkaya gelen tekniklerin output ve sermaye yoğunlukları marjinal 
olarak farklılık  göstermeyecektir. 

Sermaye stokunun ölçülmesi; tekniğin ve sermaye yoğunluğunun 
geri gelebilmesi; Wicksell etkilerinin pozitif  ve negatif  olabilmesi ol-
guları, değer teorisi ile bölüşüm teorisinin bütünleştirilmesinde ortaya 
çıkan fiyat-kâr  ilişkileri ile ilgili sorunlardır. Nitekim Marx'ın transfor-
masyon, Ricardo'nuıı da değişmeyen değer ölçüsü sorunları arkasında, 
bölüşümle fiyatlar  arasındaki karmaşık ilişkiler yatmaktadır. Ricardo ve 
Marx bu ilişkilerin yarattığı sorunları çözememiş olmakla birlikte; 
bunların varlığının ve bölüşüm ve değer teorileri ile ilgili olarak ortaya 
çıkardığı sorunların bilincindedirler. Ricardo ve Marx'tan bir yüzyıl 
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sonra bu sorunların var olmadığı varsayımına dayanılarak geliştirilen 
teorilerin iktisat öğretisine egemen olması hayli düşündürücüdür. 

18.3. NEOKLASİK  BÜYÜME 

Yukarıda ele alman olgular sadece neoklasik bölüşüm teorisinin 
değil, aynı zamanda büyüme teorisinin geçerliğini de önemli ölçüde et-
kilemektedir. Neoklasik büyüme teorisinin dengeleyici mekanizması, 
"faktör"  piyasalarında ortaya çıkan arz-talep dengesizliğinin "faktör" 
fiyatlarını,  bunun da teknik seçimi yoluyla "faktör"  kullanımlarını 
etkilemesine dayanmaktadır. Burada "faktör"  fiyatları  ile "faktör" 
miktarları arasındaki kıtlık ilişkisi, sermaye-hasıla katsayısını gerekli 
yönde değiştirerek, Harrod'un gerekli büyüme oranının doğal büyüme 
oranına intibak etmesini sağlamaktadır. Gerekli büyüme oranı doğal 
büyüme oranını aştığı zaman işgücü göreli olarak kıt hale gelmekte; 
işgücü piyasasında ortaya çıkan talep fazlası  ücretlerin artmasına, kâr 
oranının düşmesine yol açmaktadır. Bu durumda sermaye yoğun tek-
nikler daha kârlı hale gelmekte ve işgücü talebi azalmaktadır. Diğer yan-
dan, üretim fonksiyonunda  kâr  oranı azalırken,  sermaye yoğunluğu 
ile birlikte sermaye-hasıla katsayısı  da artmaktadır. Dolayısıyle bu süreç 
içinde Harrod'un gerekli  büyüme oranı azalarak doğal büyümo oranına 
eşitlenecektir. Bu sürecin tam tersi doğal büyüme oranı gerekli büyüme 
oranını aştığı zaman ortaya çıkmakta, bu durumda da uzun dönem, 
tam istihdam büyüme dengesi sağlanmakladır. 

Yukarıdaki tartışmalar, durağan durum koşulları altında, ücret-
ler artarken (düşerken) işgücü (sermaye) yoğun tekniklerin daha kârlı 
olabileceğini göstermektedir. Bu durumda, kâr oranı azalırken (artar-
ken) sermaye-hasıla katsayısının da azalması (artması) olanağı mev-
cuttur. Şekil 14.8. bu olgunun durgun durum koşulları altında ortaya 
çıkabileceğini göstermektedir: kâr oranı artarken giderek daha düşük 
hasıla-sermaye (daha yüksek sermaye-hasıla) kasayılarma sahip tek-
niklere geçilmektedir. Aynı olguyu durağan durumda incelemek için 
Şekil 14.9. ile bundan türetilmiş olan Şekil 18.2.'yi kullanabiliriz. 
y = w + rk  bölüşüm eşitliğinden hasıla-sermaye katsayısı: 

v'  = y/k  = (w/k)  + r (18.11) 

Şekil 14.9. ve 18.2.'de geçiş noktalarında kâr ve ücret oranları her iki 
teknikte de aynı olduğundan: 

v'  (I) - v'  (II) = w [!/*(!) - l/fc(H)]  (18.12) 
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olduğu saptanabilir. Geçiş noktalarında w > 0 olduğu için, bu noktalarda 
sermaye yoğunluğu yüksek olan tekniğin hasıla-sermaye katsayısı daha 
düşüktür. Bu eşitliği kullanarak (18.10)'dan: 

g > g} iken r2 'de v'  (I) > v'  (II); r3 'de v'  (I) > v'  (II) 
g3 > g > g2 iken r2 'de v'  (I) < v'  (II); r3 'de v'  (I) > v'  (II) (18.13) 
g2 > g > 0 iken r2 'de v'  (I) < v'  (II); r3 'de v'  (I) < v'  (II) 

olduğu saptanabilir. Görüldüğü gibi, negatif  reel Wiekseli etkisinin ortaya 
çıktığı geçiş kâr oranlarında (g>g3  iken r*=r 2 ' de ve g <g2 iken r* = r3-
de) neoklasik önermenin aksine kâr  oranı ile sermaye-hasıla katsayısı 
aynı yönde  değişmektedir. 

Bu, neoklasik büyüme teorisinin dengeleyici mekanizmasının 
işlemeyebileceğini; teknik seçiminin, gerekli ve doğal büyüme oranları 
arasında intibak sağlayacak yerde, bu iki oranın birbirinden uzaklaş-
masına yol açabileceğini göstermektedir. Örneğin Şekil 18.2.a.'da kâr 
oranı r* = r2 iken, gw = s jv < n ise, işgücü piyasasındaki arz fazlası 
nedeniyle ücretler azalacaktır. Ücretlerdeki azalma kâr oranının r2 'nin 
üzerine çıkmasına; bu da sermaye-hasıla katsayısı (v) daha yüksek 
olan ikinci tekniğe geçilmesine yol açacaktır. Sermaye-hasıla katsayısı 
arttığı için s /» azalarak doğal büyüme oranından daha da uzaklaşacak-
tır. Aynı durum Şekil 18.2.c.'de r* = r3 iken ortaya çıkmaktadır. 
Bu durumlarda, piyasa mekanizmasının uzun dönemde etkin bir şe-
kilde işleyerek tam istihdam dengesini sağlaması söz konusu değildir. 

Neoklasik büyümenin altın kuralı, durağan durum koşulları altında 
kâr oranı ile adam başına düşen tüketim arasında belli ilişkiler kurmakta-
dır. (I6.17)'den saptanabileceği gibi r~>g iken sermaye yoğunluğundaki 
bir artış adam başına düşen tüketimi artırmaktadır. Bu durumda neok-
lasik teori kâr oranının azalacağını öngördüğü için, kâr oranı ile durağan 
durum tüketimi arasında ters yönlü bir ilişki mevcuttur. Aksine r < g 
ise, fc'daki  bir artış c'yi ve r'yi azaltacak; yani r ile c aynı yönde deği-
şecektir. 

Negatif  reel Wicksell etkisinin ortaya çıktığı geçiş veya yeniden-
geçiş noktalarında c ile r arasındaki bu ilişkiler gerçekleşmemektedir. 
Bunu Şekil 18.2. yardımıyla saptayabiliriz. 18.2.a.'da g > r3 > r2 

olduğu için, neoklasik önermeye göre c ile r aynı yönde  değişmelidir. 
Oysa g > g3 olduğu için c (II) < c (I)'dir ve r2 noktasında kâr oranı art-
tığı zaman adam başına daha az tüketim sağlayan ikinci tekniğe geçil-
mekte; yani r ile c ters yönlerde  değişmektedir. Aynı şekilde 18.2.c.'de 
r3 > § olduğundan neoklasik önermeye göre c ve r ters yönlerde  değişme-
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lidir. Oysag < g2 iken c (II) < c (I) olduğu için, r3 noktasında kâr ora-
nındaki bir artış adam başına tüketimin daha fazla  olduğu birinci 
tekniğe geçilmesine yol açmakta; yani r ile c aynı yönde  değişmektedir. 

Neoklasik iki-kesimli büyüme modeli bu sonuçlardan ne derece 
etkilenmektedir? Bütüncül üretim fonksiyonuna  dayanan temel neok-
lasik büyüme modeli ve yıllanma modellerinden farklı  olarak burada, 
basit bir düzeyde de olsa, heterojen mal ve fiyat  sorunları ortaya çık-
maktadır. Ancak, bu sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte (kesimlerin 
üretim teknolojilerinin neoklasik geleneğe uygun olarak uyumlu üretim 
fonksiyonları  ile tanımlanmasına rağmen), kâr oranı ile sermaye yo-
ğunluğu ve sormaye-hasıla katsayısı arasındaki tek yönlü ilişkiler ortadan 
kalkmakta, tam istihdam büyüme dengesini ve buntın kararlılığını sağ-
layan neoklasik sürecin işlememe olasılığı ortaya çıkmaktadır. Bu sorun-
lar daha önce incelendiği için burada kısa bir özetle yetinebiliriz. 
Bir kere, bütüncül üretim fonksiyonunun  aksine burada bölüşümü, 
sadece üretimin teknik koşulları ile faktör  arzlarından türetmek olanağı 
yoktur. Bunun için ücretin veya kâr oranının dışsal olarak verilmesi 
(16.34); veya yatırım-tasarruf  özdeşliğinin (16.33) kullandması ge-
rekmektedir. İlk durumda, kâr oranı dışsal olarak verildiği zaman, mal-
ların değişim oranı, kesimlerdeki sermayelerin tüketim mah cinsinden 
marjinal verimliliklerini eşitleyen bir değer almaktadır. Ancak, kesim-
lerin sermaye yoğunlukları farklı  olduğu için, teknikler arasındaki ge-
çişte (üretim fonksiyonları  üzerindeki harekette) negatif  fiyat  etkisi or-
taya çıkabilmekte; kâr oranı ile sermaye-hasıla katsayısı aynı yönde 
değişebilmekte; aynı sermaye-hasıla katsayısı birden fazla  kâr oranında 
kullanılabilmektedir. Diğer yandan ekonomide adam başına kullanılan 
sermayenin hem miktarı,  hem de tüketim malı cinsinden değeri  kâr 
oranı ile aynı yönde değişebilmektedir.1 Bu olgu, bir yandan büyüme 
dengesinin kararsız olmasına yol açarken diğer yandan da "faktör 
fiyatları  ile faktör  miktarları arasındaki kıtlık ilişkisi" ile çelişmektedir. 
Kâr oranı ile sermaye yoğunluğunun ters yönlerde değişmesini sağlayan 
bütün koşullar ise üretim fonksiyonlarının  belli  özellikler göstermesine 
bağlıdır. 

Son olarak yıllanma modellerine kısaca değinelim. Önce şunu be-
lirtmek gerekir ki, bu modeller ve özellikle putty-clay  modeli, büyüme 

1 Kâr oranı ile adam başına kullanılan sermaye miktarının  aynı yönde değişebilmesi, 
sermaye malı üreten kesimin daha sermaye yoğun olması halinde mümkündü. Bu durumda 
fiyat  etkisi de negatif  olacağı, sermaye malının tüketim mah ile değişim oram, kâr oranı ile aynı 
yönde değişeceği için, adam başına düşen sermayenin değeri de kâr oram ile aynı yönde deği-
şecektir. 
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teorisinde önemli bir aşamadır. Bu modelde teknolojik gelişme ve biri-
kim olguları az çok bütünleştirilebilmekte; teknik seçimi ve "faktör" 
kullanımı olanakları açısından yatırım ve üretim kararları arasında 
kesin bir ayırım yapılmaktadır. Teknik seçiminin ex ante yatırım ka-
rarlarıyla sınırlandırılması, zaman unsuruyla bekleyişlere önem kazan-
dırmaktadır. Diğer yandan cari yatırımların en son teknik bilgi düze-
yini içermesi ve mevcut sermaye stokunun teknolojik gelişmeden 
yararlanamaması; yatırımların ekonomik ömürlerinin fiziksel  ömürlerin-
den; piyasa fiyatlarının  da üretim maliyetlerinden sapması gibi önemli 
sorunların ortaya çıkmasını ve incelenmesini sağlamaktadır. Putty-clay 
modelleri başlangıçta neoklasik yaklaşımdan bağımsız olarak for-
müle edilmiş ve incelenmiş [Şalter (1959), (1960); Johansen (1959)]; 
ancak, daha sonra neoklasik çerçeveye oturtularak neoklasik büyüme ve 
bölüşüm teorileri ile bütünleştirilmiştir. [Solow (1962b)]. Büyüme te-
orisi çerçevesinde temel amaç, modelin durağan durum dengesi ile bağ-
daşıp bağdaşmadığı sorununun araştırılması olmuştur. Bu denge yak-
laşımı, bir yandan teknolojik gelişmenin ve üretim fonksiyonunun  bi-
çimiyle ilgili normatif  unsurların modele girmesine, diğer yandan da 
belirsizlik ve bekleyişler gibi temel sorunların bir kenara atılmasına yol 
açmıştır. Bölüşüm teorisi ile ilgili olarak da modelin marjinal verimlilik 
teorisinin önermeleri ile bağdaşıp bağdaşmadığı sorunu ön plana çık-
mıştır. 

Putty-clay  modelinde sermayenin yoğrulabilme olanağı bulun-
mamakla beraber outputun yoğrulabildiği varsayımı yapılmakta; 
bunun sonucunda outputun ve sermayenin üretim süreçleri birbirinden 
ayrılmamakta; output (putty) bir üretim sürecinden geçmeksizin 
sermaye malı (clay) olarak kullanılabilmektedir. Bu varsayımın değiş-
tirilmesi ve malların üretim süreçlerinin farklılaşması  halinde, tekniğin 
ve sermaye yoğunluğunun geri gelmesi olguları burada da ortaya çıka-
cak ve modelin yapısı ve sonuçları önemli ölçüde değişecektir. Bunu 
saptamak için önce teknolojik gelişmenin mevcut olmadığını ve eko-
nominin durgun (veya durağan) durum dengesinde bulunduğunu var-
sayalım. Neoklasik modelin aksine outputun sermaye malına dönüş-
türülebilmesi için işgücü kullanıldığını düşünelim: ( = 0 döneminde Q0 ka-
dar output ve L0 kadar işgücü kullanılarak Ka  kadar sermaye malı 
üretilsin. Bu sermaye malının fiziksel  ömrünün sonsuz olduğunu ve 
t = l döneminden itibaren bu malla birlikte L kadar işgücü kullanılarak 
dönem başına Q kadar output üretildiğini varsayalım. (=0 döneminde 
sermaye malının; t = 1,2... dönemlerinde de outputun üretilmesinde 
kullanılan bu süreçlerin oluşturduğu tekniğin  denge koşulları altında 
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en kârlı teknik olduğunu düşünelim. Tam istihdam reel ücreti w; den-
ge durumunda kâr oranına eşit olan piyasa faiz  oranı da i (—  r) olsun. 
Dengenin sürekli olduğu varsayıldığında, reel ücrette bir değişme beklen-
meyeceği için, dönem başına elde edilmesi beklenen quasi-rant (Q—ıvL) 
dir. Bu koşullarda yatırımın net cari değeri sıfıra  eşit olacağından 
(16.66)'ya benzer şekilde (m*  == 0 iken): 

olacaktır. (18.15) bu tekniğin w— r ilişkisini vermektedir. Görüldüğü 
gibi eğer La = 0 ise bu ilişki doğrusal  hale gelmektedir. Bu durumda 
outputun sermaye malı haline dönüştürülmesi için bir üretim sürecin-
den geçmesi gerekmemekte ve (16.66)'daki K,  (18.14)'deki Ç0 'a eşit 
olmaktadır. Aksine w—r ilişkisi doğrusal olmadığı zaman (16.69)'daki 
gibi marjinal verimlilik-bölüşüm ilişkilerinin türetilmesi olanaksızdır. 

Sermaye malı üretilmiş bir mal olduğu zaman teknolojik gelişme 
hem bu malın, hem de tüketim malının üretiminde ortaya çıkabilir. Üre-
tim teknikleri ikameye olanak vermediği zaman teknolojik gelişmeyi 
modele sokmanın bir yolu; sermaye malı üretimindeki katsayıların za-
man içinde değişmediğini, ancak tüketim malı üretiminde, yeni yatırım-
ları kullanan işgücünün verimliliğinin daha yüksek olduğunu varsay-
maktır. Bununla beraber üretim tekniklerinin ve teknolojik gelişmenin 
biçimi ne olursa olsun; sermaye malının üretimi işgücü kullanımını 
gerektirdiği için, modelin yapısı ve ilişkileri değişmektedir. Herhangi 
bir dönemdeki toplam işgücünün dağılımı, yukarıdaki modelin aksine, 
iki farklı  boyut içinde ortaya çıkmaktadır: yeni yatırım malı üretimiyle 
tüketim malı üretimi arasındaki dağılım ve tüketim malı üretiminde 
kullanılan farklı  yaştaki yatırımlar arasındaki dağılım. Bu dağılımlar-
dan ilki kâr (teknik seçimi) ve büyüme oranlarına; ikincisi ise teknolojik 
gelişme oranıyla bölüşüme bağlıdır. Diğer yandan ekonomide herhangi 
bir dönemde üretilen toplam output heterojen sermaye ve tüketim 
mallarından oluşacağı için, bunun bütüncül bir ifadesine  ulaşılabilmesi, 
bu malların değişim oranının belirlenmesini gerektirecek; iki-kesimli, 
sabit katsayılı modelde olduğu gibi kâr ve büyüme oranlarının fiyat 
ve miktar etkileri söz konusu olacaktır. Aynı şekilde, kâr oranından 
bağımsız olarak sermaye stokunun bütüııcülleştirmesi olanağı yoktur: 

co E (Q  - wL) ( 1 + r p - — (Q0  + wL0) = 0 (18.14) 

(18.15) 
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kâr oranı hem teknik seçimi, hem de değişim oranı üzerindeki etkisi 
nedeniyle bu stokun output cinsinden değerini belirleyen bir değiş-
kendir. Kısaca, bu koşullar altında iki-kesimli, sabit katsayılı modelin 
sonuçları, teknolojik gelişme ve yıllanma yaklaşımı nedeniyle daha kar-
maşık bir şekilde ortaya çıkmakta; burada da tek-mallı neoklasik mo-
delin sonuçlarının genelleştirilmesi olanağı bulunmamaktadır. 

18.4. GETİRİ  ORANI 

Yatırımın getiri oranı kavramına dayanan neoklasik modelin, bir-
birinden farklı  iki önermenin geçerliğini saptamak amacına yöneldiği 
görülmektedir: i. kâr oranı nasıl belirlenirse belirlensin, tam istihdam 
ve tam rekabet koşulları altında kâr oranı yatırımın toplumsal getiri-
oranmın güvenilir bir ölçüsüdür; ii. getiri oranı, üretimin teknik ko-
şullarına bağlı olarak tanımlanan bir kavram olduğuna göre, kâr oranı 
ile getiri oranı arasındaki eşitlik, bu koşullar ile kâr oranı arasındaki 
yakın ilişkinin bir kanıtıdır. Bu önermelerden ilki kâr ve getiri oranları 
arasındaki eşitliği vurguladığı ve bunlar arasında bir nedensellik 
ilişkisi kurmadığı halde ikincisi, kâr oranını, üretimin teknik koşulları 
ve yatırımın getiri oranıyla açıklama amacını gütmektedir. Burada ya-
tırımın getiri oranı, sermayenin marjinal verimliliği kavramının yerini 
almakta; sermaye stokunun ölçülmesi (fiyat)  sorunlarından bağımsız 
olarak neoklasik teorinin genelliği saptanmaya çalışılmaktadır. 

Yatırımın getiri oranının kâr oranını açıklayabilmesi  için bu ora-
nın fiyatlardan  ve kâr oranından bağımsız olarak saptanabilmesi; yatırım 
miktarı ile getiri oranı arasında sistematik bir ilişkinin kurulabilmesi; 
bunun için de farklı  denge durumlarında üretilen output ve kullanılan 
sermaye stoklarının fiziksel  olarak kıyaslanabilmesi gerekir. Bu koşul-
ların ne zaman gerçekleşeceğini ve bunların gerçekleşmesi halinde or-
taya çıkan ilişkileri incelemek için ekonominin durgun durumda bulun-
duğunu; (17.27)'deki A tekniğini kullanarak tek  bir tüketim malı üret-
tiğini; bu tüketim malının aynı zamanda üretim aracı olarak da kul-
lanıldığını varsayalım: 

x = Ax + c (18.16) 
bu durgun durumdaki miktar denklemlerini verecektir. Bu ekonominin 
yatırım yaparak, daha fazla  tüketim malının (net olarak) üretildiği 
yeni bir durgun durum dengesine geçmek istediğini varsayalım. İşgücü 
arzı veri ve tam istihdam egemen iken bu geçişin, aynı tekniğin kul-
lanılarak sağlanması olanağı yoktur. Dolayısıyla, daha fazla  tüketim 
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ıualı üretmek için yeni bir tekniğe geçilmesi ve yatırımın da bu geçişi 
sağlaması gerekir. Bu tekniğin B olduğunu varsayarsak yeni durgun 
durumda miktar denklemleri: 

olacaktır. Tek bir tüketim malı mevcut olduğundan c ve c* vektörleri-
nin bir (ve aynı) elemanı dışındaki elemanları sıfır  olacaktır. Her iki 
durumda da, ekonomide üretilen diğer mallar dolaylı ve dolaysız ola-
rak bu tüketim malının üretiminde kullanılmakta; bu mallar net ola-
rak üretilmemektedir. A tekniğinden B tekniğine bir dönemde geçile-
bildiğini varsayarsak (17.32): 

şeklini alacak; başlangıçta A tekniği ile üretilen mallardan B tekni-
ğinin üretim araçları ayrıldıktan sonra geriye kalan miktar tüketilecektir. 
Geçişin bir dönemde olması, A tekniği ile B tekniğinin üretim araçları-
nın; sadece, bu tekniklerin üretim aracı olarak kullandıkları tüketim 
malı miktarları açısından farklılaşması  demektir. Nitekim Bx* — Ax 
= c — c eşitliği, B tekniğinde Ax'in içerdiği üretim araçlarına ila-
veten sadece c— c kadar tüketim malının üretim aracı olarak kullanıl-
dığını; Bx* ve Ax vektörlerinin, üretim aracı olarak kullanılan tüke-
tim malı dışındaki elemanlarının aynı olduğunu göstermektedir. 
Böylece, tekniklerin hem sermaye stokları arasındaki fark  [(17.38)'de 
k* — k]; hem de net outputları arasındaki fark  (y*—y) aynı mal, tü-
ketim malı cinsinden ortaya çıkmakta; getiri oranı da fiziksel  olarak 
ölçülebilmektedir. Bu tekniklerin tüketim malı dışındaki mallardan 
kullandıkları ve üretikleri miktarlar aynıdır. B tekniği üretim aracı ola-
rak A tekniğine kıyasla daha fazla  tüketim malı kullanmakta ve net ola-
rak daha fazla  tüketim malı üretmektedir. Bu nedenle kâr  oranı ve 
fiyatlar  ne olursa olsun B tekniği A tekniğinden daha sermaye yoğun-
dur ve adam başına daha fazla  output üretmektedir. Görüldüğü gibi 
üretim araçları ne kadar heterojen olursa olsun, tekniklerin sermaye 
yoğunlukları fiyatlardan  bağımsız olarak kıyaslanabilmekte ve getiri 
oranı da kâr oranından bağımsız olarak ölçülebilmektedir. 

Bunu basit bir örnekle gösterebilmek için ekonomide buğday 
(B) ve traktör (T) kullanan ve üreten iki farklı  tekniğin mevcut olduğu-
nu ve bunların input-output tablolarının aşağıdaki şekilde verildiğini 
varsayalım: 

x* = Bx* + c (18.17) 

x = Bx* + c (18.18) -



DEĞERLENDİRME VE ELEŞTİRİ 543 

Teknik I Teknik II 
T B L Output T B L Output 

30 20 1/2 60T 20 20 2/3 -> 60 T 

30 10 1/2 50B 40 20 1/3 62 B 

60 30 1 60 40 1 

Birinci teknik net olarak 50—30=20, ikinci teknik ise 62—40=22 
birim buğday üretmekte ve bunlar aynı miktar işgücü ve traktör kullan-
maktadır. Ekonominin birinci teknikten ikinci tekniğe geçmesi için 
yapılması gereken tek şey, birinci teknikle üretilen 50 birim gayri safi 
buğdayın sadece 10 biriminin tüketilmesi; 40 biriminin ise gelecek dö-
nemde ikinci teknikte üretim aracı olarak kullanılmasıdır. Yatırımın 
getiri oranı ister ilâve tüketimin vazgeçilen tüketime oranı; ister ilâve 
net outputun ilâve sermaye stokuna oranı şeklinde hesaplansın aynı 
sonuç elde edilecektir. c=20; c — 10; c*=22; y*— y = 2 ; k* — k — 10 
olup bunların hepsi buğday  miktarları  olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece: 

° Zİ^T^ = o/o 20 (18.19) 
' c — c k * - k 

Bu getiri oranının teknikler arasındaki geçiş kâr oranına eşit olduğu 
kolaylıkla saptanabilir. Traktörün buğday cinsinden fiyatını  p ile gös-
terir, iki durgun durumun bölüşüm eşitliklerini yazarsak: 

20 = ıv + r (60 p + 30) 
22 = w + r (60 p + 40) 

Geçiş kâr oranında w ve r her iki teknikte de aynı olduğundan bu eşit-
liklerden r* = p = % 20 olduğu saptanabilir. 

Kâr oranı ve fiyatlar  ne olursa olsun ikinci teknik daha sermaye 
yoğun olup daha fazla  net output üretmektedir, r = r* = p iken bu 
teknikler eşit derecede kârlıdır. Kâr oranı geçiş kâr oranının altında 
(r < r* = p) olduğu zaman daha sermaye yoğun olan ikinci teknik; 
üzerinde (r > r* = p) olduğu zaman da daha az sermaye yoğun olan 
birinci teknik kullanılacaktır.1 Böylece geçiş noktalarında reel Wick-
sell etkisi pozitif  olmakta, kâr oranı ile sermaye yoğunluğu neoklasik 
hipoteze uygun bir şekilde ters yönlerde değişmektedir. 

1 Tekniklerden hangisinin daha kârlı olduğu, belli kâr oranlarında bu tekniklerin verdiği 
reel ücretler kıyaslanarak saptanabilir, r £ r* iken w(I) birinci, ıo(II) de ikinci tekniğin reel 
ücreti ise, bölüşüm denklemlerinden: w (II) —tc(I) = 10 (r*—r). r>r* iken birinci, r<r* iken 
de ikinci teknik daha kârlıdır. 
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Şimdi, ekonomide bu niteliklere sahip sonsuz sayıda teknik olduğunu 
varsayalım. Bütün bu teknikler buğday dışındaki mallardan aynı mik-
tarları kullanmakta ve üretmektedirler. Teknikleri birbirinden ayıran 
tek şey, bunların ürettikleri ve kullandıkları buğday miktarlarıdır: da-
ha fazla  buğday kullanan (sermaye yoğunluğu daha fazla  olan) teknik 
aynı zamanda daha fazla  net buğday üretmektedir. Kullanılan buğday 
miktarı (sermaye) değiştikçe sürekli olarak bir teknikten diğerine ge-
çilecektir. İkinci teknikten daha sermaye yoğun olan üçüncü bir tekniğe 
geçmenin sağladığı getiri oranı, birinci teknikten ikinci tekniğe geçmenin 
sağladığı getiri oranmdan daha düşüktür: zira, aksi halde birinci tek-
nikten ikinciye değil üçüncüye geçilecek, ikinci teknik kullanılma-
yacaktır. Böylece, giderek daha sermaye yoğun tekniklere geçildiğinde 
getiri oranı sürekli olarak azalacaktır. Teknikler sonsuz sayıda olduğu 
ve sermaye yoğunluğu sürekli olarak değiştiği için bu ilişki marjda 
tanımlanabilmekte; sermaye yoğunluğu arttıkça yatırımın marjinal 
getiri oranı azalmaktadır. Ekonominin işgücü arzı veri iken hangi tek-
niğin kullanılacağı ve getiri oranının ne olacağı, üretimde kullanılan buğ-
day stokuna bağlıdır. Bu stok tasarruf  (yatırım) yolu ile artırılmakta 
ve bunun karşılığında bir getiri elde edilmektedir. Buğday-sermaye 
stoku ne kadar düşük ise buna yapılan ilâvelerin (yatırımın) getiri oranı 
o derece yüksektir. Böylece kâr tamamen teknolojik koşullara bağlı ola-
rak ortaya çıkmakta; yatırımın getiri oranı, kâr oranı ve sermayenin 
marjinal verimliliği eşitlikleri sağlanmaktadır. 

Ancak bu modelde, tekniklerin sermaye yoğunluklarının kıyaslan-
masında, heterojen üretim araçlarının yarattığı sorun çözümlenmemekte, 
aksine ortadan kaldırılmaktadır. Gerçekte tek-mallı modelde olduğu 
gibi burada da, fiyat  sistemine gerek kalmadan hangi tekniğin daha 
sermaye yoğun olduğu saptanabilmektedir. Üretim tekniklerinin kul-
landıkları üretim araçlarının miktarları  ve nitelikleri  farklı  olduğu, 
net output birden fazla  malı içerdiği zaman; getiri oranı, kâr oranı ve 
fiyatlardan  bağımsız olarak belirlenemeyeceği gibi, tekniklerin sermaye 
yoğunluklarının fiziksel  olarak kıyaslanabilmesi olanağı da ortadan 
kalkacaktır. Her ne kadar tekniklerin üretim kesimlerindeki sermaye-
nin organik bileşimi eşdenli olduğu ve w—r ilişkileri doğrusal hale 
geldiği zaman bu olanak yeniden belirmekte ise de, bu varsayım, he-
terojen mallar sorununu ortadan kaldırmanın başka  bir yoludur. En 
genel teknolojik koşullarda getiri oranı kâr oranmdan ve fiyatlardan 
bağımsız olarak belirlenemeyeceği gibi, kâr oranına bağlı olarak ölçülen 
sermaye yoğunluğunun, yine kâr oranına bağlı olarak belirlenen ge-
tiri oranı ile uyumlu bir ilişki içinde olması olanağı da yoktur; tekni-
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ğin ve sermaye yoğunluğunun geri gelmesi ve negatif  reel Wicksell 
etkisi, getiri oranı kavramına dayanan bir bölüşüm teroisinin geçerli 
olamayacağını göstermeye yeterlidir. 

Bu sonuçlar çerçevesinde, getiri oranı ile kâr oranı arasındaki 
eşitlik nasıl açıklanabilir? Gerçekte bu eşitlik, (17.38)'deki en genel 
şeklinde, birbirinden bağımsız olarak tanımlanan iki oran arasında 
değil, tanımları aynı olan iki oran arasındadır. Kısaca, tanım gereği 
getiri oranı geçiş kâr oranına eşittir. Nitekim (17.38)'deki tekniklerin 
geçiş noktasındaki kâr oranını tanımlarsak: 

- - - <18-20» 
olmakta ve bu noktada teknikler aynı kâr oranını ve reel ücreti ver-
mektedir. Oranlar kuralı gereğince r*, bu iki oranın pay ve paydalarının 
farklarının  birbirine oranı olarak da ifade  edilebilir: 

(18.21) = (p* y*—w*) — (p* y — W*)  P* (y*—y) = 
p* k* — p* k p* (k*—k) ~~  P 

Dikkat edilirse (18.20) ve (18.21)'deki ifadeler  özdeştir. Bu nedenle 
r* — p eşitliği, getiri oranının geçiş kâr oranı olarak tanımlanmasının 
bir sonucudur. Aynı şekilde, veri bir tekniği kullanarak durgun du-
rumlar arasındaki geçişte, ücretler değişmediği zaman ilâve outputun 
tamamı kârlara gidecektir. Kâr oranını bu ilâve outputun (kârm) 
ilâve sermaye stokuna oranı şeklinde tanımlamakla, toplam kârların 
toplam sermaye stokuna oranı şeklinde tanımlamak; yani (18.21) ve 
(18.20) arasında hiç bir fark  yoktur. Diğer yandan, r* > 0 olduğu sü-
rece, toplumun ilâve bir yatırım karşılığında gelecekte ilâve bir tüketim 
sağlayacağını söylemek, tekniklerin pozitif  bir kâr oranında eşit de-
recede kârb olduklarını tekrarlamaktan başka bir şey değildir. Zira 
(18.20)'de r* > 0 olması için, pay ve paydalar arasındaki farkların  işa-
retlerinin aynı, yani (18.21)'in pozitif  olması gerekir. 

Kaldı ki, toplumun ilâve bir yatırım karşılığında her zaman ilâve bir 
tüketim  sağlaması olanağı da bulunmayabilir. Bunu Şekil 14.9. ve 
18.2.'den saptayabiliriz. 18.2.a'da r*=r2 iken kâr oranındaki bir artış 
daha  sermaye yoğun olan ikinci tekniğe geçilmesine yol açmaktadır. 
Dolayısıyla bu geçiş ilâve bir yatırım gerektirir. Diğer yandan g > g3 

olduğu için, Şekil 14.9.'da ikinci tekniğin adam başma sağladığı tüke-
tim daha  düşüktür.  Böylece, ekonomi, r2 noktasında ilâve bir yatırım 
yaparak daha sermaye yoğun bir tekniğe geçmekte, ancak ilâve bir 
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tüketim sağlayacağı yerde bu geçiş tüketimin azalmasına yol açmaktadır. 
Bu olgunun tam tersi Şekil 18.2.a'da r * = r 3 ; 18.2.b.'de de r * = r 2 iken 
ortaya çıkmakta; kâr oranındaki artış sermaye yoğunluğunu azalttığı 
halde teknikler arasındaki geçiş adam başına tüketimi artırmaktadır. 
Ancak bu üç durumda da sermaye yoğunluğu ile adam başına düşen 
outputun  değeri aynı yönde değişmektedir: bu da r2, r3 > 0 olmasının 
doğal bir sonucudur. 

(17.38) ve (18.21)'de geçiş noktalarında ortaya çıkan özdeşlik: 

AY/AK  = t*  (18.22) 

şeklinde ifade  edilebilir: AY  tekniklerin net outputlarınm, AK  da ser-
maye stoklarının değerleri  arasındaki farktır.  Üretim tekniklerinin ve 
ekonominin tümünün w — r ilişkisi ne olursa olsun (18.22), bir özdeş-
lik, bir tanım olarak geçerlidir. Ancak AY/  AK  sermayenin marjinal 
verimliliği değildir. Zira sermayenin marjinal verimliliği, AY  j A Kanıtı 
tanımlanmasında olduğu gibi, aynı kâr oranında eşit derecede kârlı 
olan tekniklerin değil, farklı  kâr oranlarında kullanılan tekniklerin net 
outputları ve sermaye stokları arasındaki farkların  birbirine oranının 
limitteki değeridir. Bu anlamda sermayenin marjinal verimliliğinin kâr 
oranına eşit olabilmesi için, üretim tekniklerinin w—r ilişkilerinin doğ-
rusal olması ve —dw  /dr  = k  eşitliğinin ekonominin w>—r eğrisi üzerinde-
ki bütün noktalarda gerçekleşmesi gerektiği yukarıda saptanmıştır. 

Aşağıdaki aktarmanın bizi bu bölümü özetlemek zahmetinden 
kurtaracağını umarız: 

Termodinamiğin yasaları yanlışlanana dek outputlarla input-
lar arasında ilişki kurmaya-yani, üretim fonksiyonuna  inan-
maya devam edeceğim. Faktörler gelirlerini, az çok rekabetin 
egemen olduğu piyasalarda, rekabete dayanan fiyatlandırma 
yolu ile elde ettikleri sürece ... neoklasik yaklaşıma bağb 
kalacağım. ... Faktör ikamesinin sınırlı olduğu, çok-kesimli, 
heterojen mallı bir neoklasik model, idealleştirilmiş J . B. 
Clark neoklasik modellerinin basit özelliklerini göstermeye-
bilir. Bu sorunları kabul etmek, nihilizme veya kısa-dönem 
mikroekonomik fiyatlandırmayı  bir yana atan teorilere yö-
nelmeyi haklı çıkarmaz. P. A. Samuelson  (1966 b). 

Bu inanç ve bağhhktan yoksun olanlar için yapılacak tek şey 
kâr oranını başka yollardan açıklamaya çalışmaktır. 



OKUMA LİSTESİ 

1. Akyüz (1972) 
2. Bhaduri (1966)* 
3. (1969)**: Sermaye kavramı 

ve neoklasik bölüşüm teorisi. 
4. Bruno et al  (1966)* 
5. Dobb (1970) 
6. (1973)*, Ch 9. 
7. Ferguson (1969), Ch. 12. 
8. (1972)*: Cambridge tartış-

maları; neoklasik bir görüş. 
9. Garegnani (1966) 

10. (1970a)**: Heterojen üre-
tim araçları ve neoklasik bölüşüm 
teorisinin geçerliği. 

11. (1970b) 
12. Hahn (1966)*: Heterojen üretim 

araçları ve neoklasik büyüme. 
13. (1968) 
14. (1971). Introduction. 
15. Harcourt (1969) 
16. (1970) 
17. (1972)**, Chs. 1-4. 
18. Harcourt and Laing (1971)*. In-

troduction: Cambridge tartışmaları 
konusunda iki görüş. 

19. Hicks (1960) 
20. Kaldor (1973)* 
21. Kregel (1971)*, Chs. 2.3., S. 
22. (1972), Chs. 1, 4. 
23. Lerner (1953) 
24. Levhari (1965) 
25. Levhari and Samuelsoıı (1966)* 
26. Morishima (1966) 

27. Nell (1970)*: Altın kural, tekniğin 
geri gelmesi ve getiri oranı. 

28. (1972)**: Neoklasik ve klasik 
yaklaşımların kıyaslanması. 

29. Nuti (1970a)*: Yıllanma modeli; 
tekniğin geri gelmesi ve Wıcksell 
etkileri. 

30. (1970b) 
31. (1974b), Part II. 
32. Osadachaya (1974) 
33. Pasinetti (1966c)** 
34. (1969)**: Fisher'in getiri ora-

nı kavramları ve neoklasik bölüşüm 
teorisinin eleştirisi. 

35. (1970) 
36. (1972) 
37. (1974) 
38. Robertson (1949)*: Marjinal ve-

rimliliğin tanımı ve bölüşüm teori-
sinin sorunları. 

39. Robinson (1953-4)**: Neoklasik üre-
tim ve sermaye teorilerinin eleş-
tirisi. 

40. (1962b) 
41. (1964c) 
42. (1964d)*: Getiri oram ve ta-

lep sorunları. 
43. (1970b) 
44. Samuelson (1966a)**: Tekniğin geri 

gelmesi 
45. Solow (1956a) 
46. (1970b)* 





KISIM VI 

N E O - K E Y N E S Ç İ Y A K L A Ş I M 





19. BÖLÜŞÜM VE BÜYÜME 

i 

19.1. GİRİŞ 

Neo-Keynesçi bölüşüm ve büyüme teorileri bir ölçüde neoklasik 
yaklaşıma tepki, bir ölçüde de Keynes-Kalecki-Harrod yaklaşımları-
nın bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Yaklaşımın hareket noktası, 
Keynes ve Kalecki'nin bölüşüm teorileridir. Ancak bu sorun, Keynes ve 
Kalecki'de olduğu gibi kısa dönem dengesi çerçevesinde değil, Harrod-
cu bir dinamik büyüme süreci içinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla 
Keynesçi modeller, bir yandan Harrod'un uzun dönem büyüme dengesi 
sorununa, diğer yandan da uzun dönem bölüşüm sorununa bir çözüm 
getirme çabasındadır. Bu çözüm, outputun gelir şeklinde kâr-ücret 
arasındaki dağılımıyla, yatırım-tüketim arasında harcama şeklindeki 
dağdımı arasındaki düaliteye dayanır. Bütün Keynesçi modellerde 
olduğu gibi burada da egemen değişken, kapitalistlerin harcamaları, 
yani yatırımdır. Yatırımların tasarruflardan  bağımsızlığı ve etki yö-
nünün birincisinden ikincisine doğru olduğu hususları, Keynesçi mo-
delleri neoklasik modellerden ayıran en önemli unsur olup bu, uzun dö-
nem bölüşüm ve büyüme teorilerinin de temel ilişki ve özelliğidir. 

Keynes'de yatırımların kısa dönemdeki etkisi Genel Teori'de  ve 
Para Üzerine  Deneme'de  farklı  şekillerde ortaya çıkmaktadır. Miktar 
intibakının işlediği ilkinde yatırımlar, çoğaltan yoluyla gelir ve istih-
dam düzeylerini değiştirerek kendine eşit bir tasarruf  yaratmakta, kı-
saca denge, miktar değişkenlerinin değişmesi sonucunda oluşmaktadır. 
Buna karşılık gelir ve istihdam düzeyinin değişmediğinin varsayıldığı 
ve fiyatlar  genel düzeyinin analizine yönelen Para Üzerine  Deneme'de 
kısa dönem denge, fiyat  intibakı yoluyla sağlanmaktadır: yatırımlar 
çoğaltan yoluyla fiyatlar  genel düzeyini etkilemekte, parasal ücretler 
veri iken fiyatlardaki  değişme gelir dağılımını değiştirmekte; sınıfsal 
tasarruf  oranlarının farklı  olması, gelir dağılımındaki değişmelerin 
yatırım-tasarruf  dengesini sağlamasına yol açmaktadır. Reel geliri 
Y; yatırımları I;  tasarrufları  S;  reel kârları P ; ve istihdam düzeyini 
de L ile gösterirsek, miktar ve fiyat  intibaklarında etki yönleri: 

Miktar İntibakı : IY(L)  -> S 
Fiyat İntibakı : P / Y S 
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olmaktadır. Bunlardan ilkinde fiyatlar  genel düzeyi ve parasal ücretler, 
ikincisinde ise gelir ve istihdam düzeyi veri olarak alınmaktadır. 

Neo-Keynesçi bölüşüm ve büyüme teorileri, Para Üzerine  Deneme-
nin fiyat  intibakı mekanizması üzerine kurulmuş olup çoğaltan ilke-
sinin uzun dönemdeki bir uygulamasıdır. Fiyat intibakı mekanizma-
sında miktar değişkenleri veri olarak alındığından, bu uygulama or-
taya önemli bir sorun çıkarmaktadır: istihdam ve kapasite kullanımı 
sorunu. Bu yaklaşım içindeki farklı  modeller bu konuda farklı  varsa-
yımlar yapmaktadır. Uzun dönem tam istihdam büyüme dengesinin 
özelliklerini inceleyen modeller, örneğin Pasinetti modeli için tam is-
tihdam, denge durumunun bir özelliği olduğundan, tam istihdamın nasıl 
sağlandığı sorunu ortaya çıkmamaktadır. Buna karşılık Kaldor modelin-
de, tam istihdamın varsayım mı, yoksa sistemin işleme mekanizmasının 
bir sonucu mu olduğu çok defa  açık değildir. Robinson modeli ise bü-
yüme sorununa, denge durumunun özelliklerinin incelenmesi şeklinde 
yaklaşmadığı için bu modelde istihdam diğer değişkenlerle bir arada 
belirlenm ektedir. 

Eğer dengenin tam istihdamı varsaymadığı; sistemin işleme me-
kanizmasının, sermaye stokunu ayarlayarak tam istihdamı sağladığı 
düşünülürse, fiyat  ve miktar intibakı mekanizmalarının birlikte işle-
mesi söz konusu olabilir. Bu durumda yatırımların etkisi: 

şeklinde ortaya çıkabilir. Bu alternatif  yaklaşımda yatırımlar bir yan-
dan fiyatları  ve kârları, diğer yandan da gelir ve islihdam düzeyini 
belirlemektedir. Bu iki etkinin kesişerek doğurduğu tasarruflar,  ya-
tırımlara eşit olduğu zaman denge sağlanmaktadır. Dolayısıyla, tam 
istihdamın, sistemin işleme mekanizması tarafından  yaratıldığı sorunu 
burada, hangi koşullarda denge gelir düzeyinin tam istihdam gelir dü-
zeyi olduğu sorununa indirgenmektedir. 

Yatırımların belirlenmesi konusunda neo-Keynesçi yaklaşımda 
iki farkb  görüş bulmak olanağı vardır. Durağan durum dengesinin özel-
liklerini inceleyen yaklaşımda, ekonominin Harrod'un doğal büyüme 
oranına eşit bir oranda büyüdüğü ve bunu sağlayacak kadar yatırım 
yapıldığı varsayılmaktadır. Buna karşdık büyümenin bir süreç olarak 
ele almdığı modellerde yatırımlar ve büyüme oranı, kapitalistler tara-

P 
N P / Y S 

1 
Y ( L ) 
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fından  belirlenir. Bunu belirleyen unsurlar; kapitalistlerin yatırım yap-
ma arzusu, kâr bekleyişleri ve iş hayatına duydukları güven derece-
sidir. Her iki durumda da yatırımlar, büyük ölçüde kısa dönem içsel de-
ğişkenlerden bağımsız olarak uzun dönemli etkilerle belirlenmektedir. 

Böylece, neo-Keynesçi modeller iki alt sistemden oluşmaktadır: 
ilk sistemde yatırımlar ve büyüme oranı belirlenmekte ve bunlar ikinci 
sistemin değişkenlerinden bağımsız olmaktadır, ikinci sistemde ise, 
yatırımlar ve büyüme oranı veri iken; reel ücretler, kâr oranı, gelir 
payları ve yaklaşımın bir türünde de, gelir ve istihdam düzeyi belir-
lenmektedir. 

Uzun dönem durağan durum denge koşullarını inceleyen modeller, 
yatırımların bölüşüm ve tasarruflar  üzerindeki etkisi yoluyla Harrod'un 
denge sorunlarından ikincisine; gerekli büyüme oranı ile doğal büyüme 
oranı arasındaki eşitsizlik sorununa bir çözüm getirmektedir. Yatırım-
lar, sermaye stokunun büyüme oranını işgücünün büyüme oranına 
eşitleyecek düzeyde olduğu zaman, yatırım-tasarruf  eşitliği bölüşümdeki 
değişmelerle sağlanmakta; dolayısıyla, gerekli büyüme oranı, tasarruf 
oranındaki değişme sonucunda doğal büyüme oranına intibak etmek-
tedir. Buna karşılık aynı bölüşüm mekanizmasına dayanan diğer 
bir model, Kaldor modeli, zaman zaman bir kısa dönem bölüşüm modeli 
niteliğine bürünmektedir. İleride görüleceği gibi, tam istihdamın 
varsayılıp varsayılmadığı; denge durumunun veya büyüme sürecinin 
incelendiği; söz konusu modelin uzun dönem veya kısa dönem bölüşüm 
mekanizması getirdiği hususları bir noktada kesişmektedir. 

19.2. YATIRIM  VE  KÂR:  KALDOR  MODELİ 

Kaldor modeli, orijinal formülasyonunda,  uzun dönem tam istih-
dam büyüme dengesindeki bir ekonomide, büyüme ve bölüşüm ara-
sındaki ilişkileri incelemektedir. Yatırımların uzun dönemli etkilerle, 
özellikle kâr bekleyişleri tarafından  belirlendiği ve kısa dönemde bu et-
kilerin değişmediği varsayılmaktadır. İşgücü arzı ve bunun büyüme 
oranı dışsal etkilerle belirlenmektedir. Ücret pazarlıkları parasal ücretler 
üzerinden olmaktadır. İşgücü arzı ne parasal, ne de reel ücretlerdeki. 
değişmelere karşı duyarlı değildir. Fiyatlar arz ve talep koşullarının 
kesişmesi sonucunda belirlenmekte; fiyatların  değişebilirliği, ücretlerin 
değişebilirliğinden daha fazladır.  Model, işçi-kapitaüst ve ücret-kâr ayı-
rımına paralel olarak sınıfsal  tasarruf  fonksiyonu  varsaymaktadır. 
İşçilerin tasarruf  eğilimi, sw, kapitalistlerin tasarruf  eğiliminden, sc 'den 
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küçüktük. İşçilerin sadece ücret, kapitalistlerin de sadece kâr geliri elde 
ettikleri varsayılmaktadır. İşçilerin ücret dışı gelir elde etmemeleri, 
bu sınıfın  tasarruf  ve yatırım yapmadığı anlamına geldiği için, sınıfsal 
tasarruf  fonksiyonunun  özel bir şekli olan klasik tasarruf  fonksiyonu  mo-
delin bu varsayımına daba uygun düşecektir. Diğer yandan sınıfsal 
tasarruf  fonksiyonlarında  ortalama ve marjinal tasarruf  oranlarının 
birbirlerine eşit olduğu; bu oranların, sistemin içsel değişkenleri, örne-
ğin fiyat  ve gelir bekleyişleri tarafından  etkilenmediği varsayılmaktadır. 
Modelde tek bir mal ve tek bir parasal fiyat  varsa da, ileride görüleceği 
gibi, çok mal-çok kesimli bir modelde de aynı sonuçlar elde edilebilir.1 

Bu unsurlar ve varsayımlar üzerinde kurulmuş bulunan modelin 
hareket noktası millî gelirin sınıflar  arasındaki bölüşümüdür: 

Yf  = P 4- W  (19.1) 
Burada P toplam kârlar, W  ise toplam ücretlerdir. Tam istihdam varsa-
yımı yapıldığı için Yf  tam istihdam millî geliridir ve dışsal olarak belir-
lenmiştir. Böylece (19.1), tam istihdam millî gelirinin bölüşümünü ver-
mektedir. 

Yatırımlar dışsal olarak verildiğine göre: 

1 = 1 * (19.2) 
olmaktadır. Sistemin tam istihdamda dengeye gelmesi için tam istih-
dam millî gelirinden yapılan tasarrufların,  dışsal olarak verilmiş bulu-
nan yatırımlara eşit olması gerekmektedir: 

I*  = Sf  (19.3) 
Burada S f  tam istihdam millî gelirinden yapılan tasarrufları  vermek-
tedir. Sınıfsal  tasarruf  fonksiyonu  gereğince toplam tasarruflar: 

Sf  = s c P + swW  (19.4) 
olacaktır. (19.1) ve (19.4)'den: 

Sf=P  (sc  - sw) + S w Yf  (19.5) 
Yatırım-tasarruf  dengesini göz önünde tutarak bunu P/Yf  için çözer-
sek, yatırımların milli gelir içindeki payı ile kârların millî gelir içindeki 
payı arasındaki ilişkiyi elde ederiz: 

P 1 I*  s 
-Ç- = — - — - —rV" (19-6) 

1J-  Sc  S  w I  f  sc sw 

Bu eşitlik, yatırımlar ve tam istihdam millî geliri dışsal olarak veril-
mişken, ekonominin tam istihdamda dengeye gelebilmesi için gelir 1 Tek mal-tek fiyat  varsayımına alternatif  olarak, modelde fiyat  ve kompozisyon etkileri-
nin bulunmadığı da varsayılabilir. 
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dağılımının ne olması gerektiğini göstermektedir. Diğer bir deyimle, 
bu kâr payının gerçekleşmesi; dışsal olarak verilmiş yatırımla, tam is-
tihdam gelir düzeyinde yaratılmış tasarrufların  eşit olmasının, yani 
(19.3)'deki dengenin bir gereğidir. 

0 < P\Yf  < 1 (19.7) 

olduğundan, sistemin tam istihdamda dengeye gelme koşullarını (19.6) 
ve (19.7)'den elde edebiliriz. Bunlar: 

s c > s w ; I*IYf>sw;  ve I*  jYf  < sc (19.8) 

veya: 

sw < 1*1 Yf  < sc (19.9) 

sistemin tam istihdamda dengeye gelebilmesi için gerekli koşuldur. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, (19.9)'daki denge koşulunun 
tamamen dışsal olarak verilmiş değişken ve parametrelerin değerlerine 
bağlı olduğudur. Sistemin işleme mekanizmasının, bu koşulun gerçek-
leşmesini sağlaması söz konusu değildir. Diğer bir deyimle bu koşul, 
sistemin dışsal değişkenleri ve parametreleri arasında belli bir uyumun 
bulunması gerektiğini göstermektedir. I*  ve Yf  dışsal değişkenler; ,sw 

ve sc de dışsal parametreler olduğu için, sistemin işleme mekanizmasının 
bunlar üzerinde bir etkisi yoktur. Dolayısıyla bu koşulun gerçekleşip 
gerçekleşmediği olgusu da sisteme veri olarak girer. 

(19.9)'daki denge koşulu ilk bakışta göründüğü kadar sınırlayıcı 
değildir. Batı kapitalizminde bugün I /Y 'n in değeri % 10-20 arasında; 
sc 'nin ise % 30-40 arasındadır. Diğer yandan işçi sınıfının  tasarruf  ora-
nının ise oldukça düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak, her ne 
kadar I*  /Yf  < sc koşulunun gerçekleştiği kesinlikle söylenebilirse de, 
yatırımların millî gelir içindeki payının işçi sınıfının  tasarruf  oranın-
dan daha büyük olduğu hususu tartışmalıdır. İşte, ilerde görüleceği 
üzere, neoklasiklerin bu yaklaşıma itirazları veya daha doğru bir de-
yimle, bu tip bir dengenin sağlanamayacağı konusundaki görüşleri bu 
noktaya dayanmaktadır. 

Bu dengenin nasıl sağlandığının açıklamasına geçmeden önce, 
modelin sadece kârların ve dolayısıyla ücretlerin millî gelir içindeki 
paylarını değil, aynı zamanda kâr oranını da belirlediğini gösterelim. 
Tam istihdam varsayımı yapıldığı için millî gelir ve işgücü gibi, sermaye 
stoku da sisteme veri olarak girer. Buna Kf  diyelim. Kâr oranı: 
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P _ P Y, 
Kf  Yf  Kf 

(19.10) 

olduğundan Kf\Yf  = vf  dersek, (19.6) ve (19.10)'dan: 

r = ( ! /„ ,) j — L ^ J 1 ^ L - J (19.11) 
[  "c "w 1 f  "c "w ) 

olur. Vf  tam istihdam sermaye-hasda katsayısı olup sabit (dışsal) bir 
parametredir. Görüldüğü gibi (19.9)'daki koşullar altında; s w , sc, vf  ve 
Yf  veri iken, yatırımların millî gelir içindeki payının artması aynı za-
manda kâr oranının da artmasına yol açacaktır. 

Gerek (19.6)'yı gerek (19.11)'i incelerken, bazı özel durumlarda 
ilişkilerin son derece basite indirgenebileceğininin belirtilmesi, sistemin 
işleme mekanizmasının analizi bakımından yararlı olabilir. Bu özel du-
rumlar, sınıfların  tasarruf  eğilimlerinin belli değerler almasına bağlıdır: 

I: sw = 0, s c < l : Burada işçilerin kazandıklarını harcadığı varsayıl-
maktadır. Bu durumda (19.6) ve (19.11)'in yeni şekli: 

P 1 I* 
Yf  sc Yf 

1 
s, Yr L/ 

olacaktır. (19.9)'daki denge koşulu ise: 

I* 
Yf 

< -V 

(19.6.a) 

(19.11.a) 

(19.9.a) 

ye indirgenecektir. 

I I : sw = 0, s s = 1: Burada klasik tasarruf  fonksiyonuna  varsayıl-
maktadır. İşçiler kazandıklarını harcamakta, kapitalistler ise tasarruf 
etmektedirler. Bu durumda. 

(19.6.b) 

(19.11.b) 

Yf  Yf 

ve denge koşulu: 

olmaktadır. 

I* 

— < 1 (19.9.b) 
Yf 
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Klasik tasarruf  fonksiyonu  varsayıldığı zaman bu model Kalecki-
nin sonuçlarına ulaşmaktadır, işçiler kazandığını  harcamakta  (sw = 0) 
kapitalistler  ise harcadıklarını  (I  /Y) kazanmaktadırlar  (P  /Y); kısaca, 
kârlar yatırımlara, ücretler ise tüketime eşit olmaktadır. Millî gelirin 
harcama şeklindeki dağılımıyla gelir şeklindeki dağılımı arasmda tam 
bir düalite mevcuttur. 

Daha önce de belirtildiği gibi, tam istihdam ve buna tekabül eden 
millî gelir düzeyinin dışsal olarak verildiği varsayıldığı için, modelde 
yatırım - tasarruf  dengesini sağlayan şey fiyat  intibakı-bölüşüm ilişki-
sidir. Bu ilişkiyi Şekil 19.1. ile göstermek mümkündür. 

ŞEKİL 19.1. 

Şekilde (/* /Yf)  doğruları dışsal olarak verilmiş yatırımların tam 
istihdam millî gelirine oranını vermektedir ve bunlar P / Y'den bağımsız 
olduğu için, eksene paraleldir. S / Y f  ise tasarruf  eğrisidir ve kârların 
millî gelir içindeki payının artan bir fonksiyonudur.  Nitekim tasarruf-
yatırım eşitliğini göz önüne alarak (19.6)'dan: 

4 r - = - V> - S - + s w (19.12) 
1 f  1 f 

yazabiliriz. sc>sw varsaydığımız için SjYf,  P/Y/nin  artan bir fonk-
siyonudur: s w < I*  jYf  olduğu için de tasarruf  doğrusu yatırım doğru-
sunu aşağıdan yukarıya doğru kesmektedir. 

Yatırımların tam istihdam millî gelirine oranının dışsal olarak OA 
düzeyinde verildiğini varsayalım. Bu durumda yatırım-tasarruf  dengesi 
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C noktasında sağlanmakta ve denge kâr payı OC' olmaktadır. Bu 
dengeye nasıl varıldığını görmek için bu yatırım düzeyi veri iken kâr 
payının OC'den farklı  bir düzeyde olmasının ortaya çıkaracağı süreci 
inceleyelim. Eğer kâr payı OB' ise, yatırımlarla tasarruflar  arasında 
BB" kadar bir açık vardır; veya, diğer bir deyimle, yatırımlar tasar-
ruflardan  BB" kadar büyük olup talep fazlası  BB" kadardır. Bu talep 
fazlası  fiyat  intibakı yoluyla giderilecektir. 

dp  = f  (I*  - S)  ; /(O) = 0 ; / ' > 0 (19.13) 
ilişkisi böyle bir fiyat  intibakı mekanizmasını göstermektedir. Burada 
p, fiyatlar  genel düzeyi; dp  fiyat  değişmesi; f  de talep fazlası  (veya 
açığı) ile fiyat  değişmesi arasındaki ilişkiyi belirleyen fonksiyondur. 
Diğer yandan, parasal ücretler veri olduğundan; yani 

(19.14) 

iken, fiyat  artışları reel ücretlerin (îüm/p) düşmesine sebep olacaktır. 
Reel ücretlerin düşmesiyle birlikte kâr oranı ve kârların millî gelir 
içindeki payı artacaktır. Lf  tam istihdam düzeyi ise: 

Yf—  P + W=  P + (wm  İp)Lf  (19.1.a) 

olduğundan: 

= 1 - - k . (19.15) 
Y f  P Y f 

Dolayısıyla, Yf,  Lf  ve wm veri iken; p arttığı zaman P /  Yf  de artacaktır. 
Bu artış talep fazlasının  ortadan kalkmasına kadar devam edecek ve 
bu, C noktasında gerçekleşecektir. 

Aynı şekilde gelir dağılımı OD"de iken ortaya D"D kadar bir arz 
fazlası  çıkmaktadır. (19.13) gereğince fiyatlar  düşecek ve kâr payı OC' 
ne kadar inecektir. Kısaca, tasarruf-yatırım  eşitliği, modelde, fiyatlar 
ve gelir dağılımının değişmesi yoluyla sağlanmaktadır. Etki yönü ya-
tırımlardan fiyatlara;  fiyatlardan  reel ücretlere ve gelir dağılımına; ge-
lir dağılımından ise tasarruflara  doğru olmaktadır. Dışsal olarak veril-
miş yatırımların dışsal olarak verilmiş millî gelire oranı arttıkça (örne-
ğin Şekil 19.1.'de OA') denge kâr payı da artmaktadır. 

İşgücü arzının reel ücretlere karşı duyarlı olmadığı ve parasal üc-
retlerin değişmediği varsayımlarının önemi açıkça ortadadır. Eğer 
işgücü arzı reel ücretlere karşı duyarlı ise, reel ücretler değiştiği zaman 
işgücü arzı da değişecek ve bu, modelin tam istihdam varsayımı ile 
çelişecektir. 
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Parasal ücretlerin sabit olması, reel ücretlerin sadece yatırım-
tasarruf  dengesi mekanizmasıyla belirlenmesine yol açmaktadır. Diğer 
bir deyimle, gelir dağılımı sadece ve sadece yatırımların düzeyine 
bağlıdır. Fiyatların değişmesi yatırım-tasarruf  dengesizliğine bağlı 
olduğundan; sistemde, mal piyasasındaki talep veya arz fazlası,  reel 
ücretlerin değişmesiyle giderilmektedir. Bu ise gelir dağılımının işgücü 
piyasasında değil mal piyasasında  belirlenmesi demektir. 

Bu durumda yatırımların düzeyi öylesine yüksek olabilir ki, den-
genin sağlanması, reel ücretlerin asgari geçim düzeyinin altına veya 
işçi sınıfının  kabul edemeyeceği bir düzeye düşmesini gerektirebilir. Aynı 
şekilde yatırımların, kâr oranını ve kâr payını, örneğin uzun dönem 
likidite tuzağının belirlediği faiz  oranı altına düşürecek kadar düşük 
olduğu da düşünülebilir. Bu iki durumda dengenin sağlanması mümkün 
müdür ? 

Şekil 19.2.A'nın alt kısmuıda reel ücret (wm /p) ile kâr payı ( P / Y ) 
ilişkisi; 2.B'nin altında ise P / Y ile r arasındaki ilişki gösterilmektedir. 
Bunlar: 

= - p - (1 - 4 - ) ve r = - L - (19.16) 
P ^f  I f  1 f  vf 

olup (19.15) ve (19.10)'dan türetilmiştir. Görüldüğü gibi P / Y f  ile reel 
ücretler ters yönde; r ile P/Yf  ise aynı yönde değişmektedir. 

19.2. A'da yatırımların OA düzeyinde verildiğini varsayalım. Bu du-
rumda denge kâr payı OC' olmaktadır. Oysa şeklin altındaki ilişkide, 
ücretlere (wm jp)m gibi asgari bir sınır konmuştur. Bu sınır asgari geçim 
düzeyi tarafından  belirlenebileceği gibi işçi sınıfının  siyasal gücü tara-
fından  da belirlenebilir ve asgari geçim düzeyinin üzerinde bulunabilir. 
OA yatırım düzeyindeki denge  kâr payı, minimum reel ücretlerden daha 
düşük bir ücret verdiği için, işçiler buna direnebilirler. Bu direnme pa-
rasal ücretlerin artması suretiyle olur. Böylece, modelin "parasal ücret-
lerin sabitliği" varsayımı ortadan kalkarak ekonomi parasal ücret-fiyat 
artışı süreci içine girer. Bu süreç devam ettiği sürece, hem fiyatlar 
hem de parasal ücretler artacağından ekonomide enflasyonist  bir süreç 
ortaya çıkar. İşçi sınıfı  parasal ücretlerini artırabildiği ve parasal üc-
retlerin artış oranı fiyat  artış oranının altına düşmediği sürece, eko-
nominin dengeye ulaşarak OC' kâr payını doğurması söz konusu ola-
maz. Enflasyon  burada, açık bir şekilde, bir gelir çekişmesi şeklini 
almaktadır. OC' kâr payı elde edilmediği sürece, mal piyasasında 
arz-talep, yani yatırım-tasarruf  dengesi sağlanamayacaktır. Görül-



s/y, 

(l/Yf) max 

P/Yf 

S/Y 

« 'Vmın 

P/Yf 

S/Yf 

(,,/Vf'ma* 

' I / Yf  ı mir» 

-P/Yf 
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düğü gibi bu süreç içinde, aşırı yatırımdan doğan talep enflasyonu, 
işgücü piyasasında bir ücret-fiyat  kovalamacası şekline dönüşmek-
tedir. 

Böyle bir durumda yatırımlar azalmadıkça tasarrufların  reel 
olarak artması, diğer bir deyimle, yatırımlara eşit tasarrufları  sağlaya-
cak OC' kâr payının elde edilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla, dengenin 
var olabilmesi için yatırım-gelir oranının OA'dan daha düşük olması 
gerekmektedir. Bu durumda ise kârların millî gelirdeki maksimum payı 
OC olmaktadır. İşte asgari ücretler tarafından  kâr payı üzerine konan 
bu sınıra enflasyon  sınırı demek mümkündür. Bu, yatırım-millî gelir 
oranı için OA' gibi maksimum bir sınır getirmektedir. Kısaca, modelde 
dengenin sağlanabilmesi için, yatırımların OA"den ve kâr payının ise 
OC'den daha fazla  olmaması gerekmektedir. 

Şekil 19.2.B'de ise buna benzer bir alt sınır da faiz  oranı tarafından 
konmuştur. Eğer yatırımlar OB'den daha düşük ise, kâr payı mi-
nimum kâr oranını veren kâr payından daha düşük olacaktır. Ya-
tırımlar OB' kadarsa, kâr payı OD' olacak; kâr oranı ise r m i n ' i n altına 
düşecektir. Bu durumda kâr oranının artması için fiyatlarda  meydana 
gelecek bir artış, mal piyasasında bir arz fazlası  ortaya çıkaracaktır; 
örneğin yatırımlar OB' kadar iken, fiyatları  artırarak kâr payını OD'ye 
çıkartmak olanaksızdır. Zira kâr payı OD; yatırımlar OB' kadar iken, 
tasarruflar  yatırımları BB' kadar aşmaktadır. Bu arz fazlasının  or-
tadan kalkması ve yatırım-tasarruf  dengesinin sağlanması, ancak fi-
yatların düşmesi ile mümkündür. 

Böylece modelin denge durumuna ulaşabilmesi için, Şekil 19.2.C'de 
görüldüğü gibi, yatırım-gelir oranının (I*  jYf)max  ile (I*  IYf)min  arasında 
bir değer alması gerekmektedir. Bu durumda ise kârların payı, (P/Yf)max 
ile ( P [ Y f ) m i n  arasında; reel ücretler, (wm  jp)m ile (wm/p)x  arasında; kâr 
oranı ise rmin ile rmax arasında değerler alacaktır. 

Bu sınırlar altında, (19.9)'daki koşullar gerçekleştiği zaman, or-
taya çıkan denge kararlı bir dengedir; Şekil 19.1.'de olduğu gibi den-
geden sapmalar sonucunda oluşan etkiler ekonomiyi tekrar denge nok-
tasına yöneltecektir. Eğer bu koşullar gerçekleşmezse ortaya iki sorun 
çıkabilir: ya denge mevcut değildir, ya da kararsızdır. Bu durumlar 
Şekil 19.3.'de gösterilmektedir. 

Şekilde AA doğrusu ile BB doğrusu dengenin mevcut olmadığı; 
CC ise kararsız olduğu durumları göstermektedir. AA'da, sc > sw ol-
duğu halde s w < J / Y koşulu gerçekleşme diği için denge mevcut değildir 
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kapitalistlere borç vermeleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 
işçilerin eline, tasarruflarını  kullanmaları sonucunda fiziksel  üretim 
araçları değil, tahvil, senet gibi parasal varlıklar, yani menkul kıy-
metler geçmektedir. 

işçilerin tasarruflarını  menkul kıymetlere yatırarak faiz  geliri elde 
etmeleri, modele yeni bir değişken, faiz  oranı sokmakta ve bu değişke-
nin belirlenmesini gerektirmektedir. Bu ise bir uzun dönem faiz  teo-
risine gerek gösterir. Pasinetti, uzun dönem denge koşulları altında faiz 
oranının kâr oranına eşitleneceğini varsaymaktadır.  Bu, kapitalistler 
ile işçilerin tasarrufları  üzerinden aynı oranda gelir elde etmeleri de-
mektir. Dolayısıyla kapitalistlerin, işçilere tasarrufları  karşılığında 
ödedikleri gelir, toplam kârların bir parçası olmakta; işçiler hem 
ücret, hem de kâr geliri elde etmektedirler. 

Modelde işçilerin tasarruf  oranının, elde ettikleri gelirin türünden 
bağımsız olduğu varsayılmaktadır: işçiler toplam  gelirlerinin belli 
bir oranını tasarruf  etmekte, gelirlerinin bileşimindeki değişme, ta-
sarruf-gelir  oranını etkilememektedir. Buna karşdık kapitalistlerin 
kârlardan yaptıkları tasarrufların  oranı ise işçilerin tasarruf  eğili-
minden farklıdır.  Kaldor modelinden farklı  olarak burada, işçilerin 
tasarruf  eğilimlerinin sıfır  olması durumu söz konusu olmamaktadır: 
zira, işçi sınıfının  kâr geliri elde etmesi için bu sınıfın  uzun dönemde 
net tasarruf  ve birikim yapması gerekmektedir. 

işçiler hem ücret, hem de kâr geliri elde ettiklerine göre gelirin 
sınıflar  arasındaki dağılımı: 

Yf  = Pc + Pw + W  (19.17) 

olmaktadır. Yf,  daha önce olduğu gibi tam istihdam geliri olup veridir. 
Pc kapitalistlerin, Pw ise işçilerin elde ettiği kârdır. Sınıfsal  tasarruf 
fonksiyonu  gereğince: 

= (Pw  + W)  (19.18) 

S c = s c Pc (19.19) 
işçilerin ve kapitalistlerin tasarruflarını  göstermektedir. Kaldor mo-
delinde sc hem kapitalistlerin tasarruf  eğilimini, hem de kârlardan 
yapılan tasarruf  oranını gösterdiği halde burada sadece kapitalist 
sınıfın  tasarruf  oranıdır. Toplam tasarruflar: 

S = S W + Sc=sw  (Yf—  Pc) + 5C Pc=sw Yf  + Pc(sc-sw)  (19.20) 

olmaktadır. Denge gereğince: 
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S = I* (19.21) 

olup burada da yatırımlar, tam istihdamı sağlayacak bir düzeyde dışsal 
olarak verilmiştir. 

Tasarruf  oranları veri iken, durağan durum dengesinde sınıfların 
toplam üretim araçları içindeki payları sabittir. Diğer yandan gelir 
dağılımı da denge koşullarında sabit olduğu için, her iki sınıfın  da ser-
maye stoku aynı oranda, denge büyüme oranında büyüyecektir. 
Dolayısıyla gn denge büyüme oranı ise gn = S jK  — Sw  / K w  olacaktır. 
Buradan: 

olduğu görülecekti]-. 
Modelde Kw,  işçilerin sahip oldukları üretim araçlarının (sermaye 

stokunun) değeri olarak tanımlanmaktadır. Burada bir hususun açık-
lanması gerekir. İşçiler tasarruflarıyla  ya tahvil satın alarak kapitalist-
lere borç verecek, ya da hisse senedi satın alarak üretim araçlarının 
mülkiyetine sahip olacaklardır. Eğer tahvil satın alıyorlarsa, bunun 
üzerinden elde ettikleri gelir faizdir.  Bu durumda Kw,  işçilerin sahip 
oldukları sermaye stoku değil, ellerinde birikmiş tahvillerin değeridir. 
Tahviller üzerinden elde edilen faiz  oranının kâr oranına eşit olması, 
tahvillerin piyasa değerlerinin, kapitalistlerin bu tahvillerle finanse 
ettikleri yatırımların değerine eşit olması demektir. Eğer işçiler tasar-
ruflarıyla  hisse senedi satın alıyorlarsa, işçilerin ücret ve kâr gelirle-
rinden aynı oranda tasarruf  edebilmeleri ve kapitalistlerle aynı oranda 
kâr sağlayabilmeleri için, bütün şirket kârlarının dağıtılması1, divi-
dant oranın da kâr oranına eşit olması gerekir. Bu durumda hisse 
senetlerinin piyasa değerleri, şirketlerin aktiflerinin,  yani sermaye stok-
larının değerini yansıtacaktır. 

Dolayısıyla işçiler birikmiş tasarrufları  üzerinden belli bir faiz 
geliri elde ettikleri ve faiz  oranı (i)  kâr oranına eşit olduğu zaman: 

zira denge durumunda S = I*  ve tanım gereği P=rK'dır.  Bu durumda 
toplam kârlar: 

Kw  = K  (Sw  IS) (19.22) 

Pw = İKW  = rK(SwIS)  = P(SWII*)  = Psw(Yf-Pc)  /I 
= P(I*sc  Pe)II* (19.23) 

(19.25) 

(19.24) 

1 Dağıtılmayan şirket kârlarının etkisi daha sonra incelenecektir. 
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P / Y , = ( 1 K ) ( / • / ! » (19.26) 
ve: 

r = P / K = (1/5C) ( I * / y , ) ( 1 K ) (19.27) 

olmakta, v,, tam istihdam sermaye-hasda katsayısını vermektedir. 

Modelin denge koşulu, (19.24)'ün çözümünden çıkmaktadır. (19.24)-
den (19.25)'i elde edebilmek için Pc 0 olmalıdır. Pc negatif  olama-
yacağına göre bu, P c > 0 demektir. Diğer yandan S  = I*  olduğunu ha-
tırlayarak (19.20)'den: 

r* «V 
pc = _ w ^ (19.28) 

sc 

yazabiliriz. Dolayısıyla denge koşulu: 

I*  > swYf  ve 0 < s w < s c (19.29) 
veya: 

I*  < swYf  ve s w > s c > 0 (19.30) 

olmaktadır. Bunlar tek bir koşula indirgenebilir: 

I*  * s w Yf  (19.31) 

(19.6.a) ve (19.11.a) ile (19.26) ve (19.27) karşılaştırıldığı za-
man, bu modelin sonuçlarının Kaldor modeline kıyasla çok daha genel 
olduğu ortaya çıkmaktadır. (19.26) ve (19.27) işçilerin tasarruf  oranı 
ne olursa olsun, kârların  millî gelirdeki payının ve kâr oranının bu 
orandan bağımsız olduğunu göstermektedir; oysa aynı sonuç, Kaldor 
modelinde sadece sw = 0 iken elde edilebiliyordu. Böylece, burada 
kârların yatırımlara eşit olması için gerekli olan koşul sadece s c = l 
koşuludur. Kaldor modelinde ise buna ilâveten sw = 0 koşulu da gerek-
mektedir. 

Ancak, işçilerin tasarruf  oranından bağımsız olarak belirlenen şey, 
millî gelirin sınıflar  arasındaki dağılımı değil, kârlarla  ücretler  ara-
sındaki dağılımıdır. Sınıflar  arasındaki dağılımı PcIYf  ve (Pw

J
rW)  jYf 

vermektedir. Böylece bu modelde, toplumsal sınıf  ve gelir tipleri ayı-
rımları arasındaki özdeşlik kaybolmaktadır; modelin, işçilerin tasar-
ruflarından  bağımsız olarak belirlediği şey kapitalistlerin millî gelir için-
deki payı değil kârların payıdır. 

Kârların  millî gelirdeki payı, işçilerin tasarruf  oranından bağımsız 
olduğu halde bu modelde de sınıfların  payları bu orandan bağımsız 
değildir. (19.28)'den: 
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= — — — (19.32) 
I  f  sc sw * f  sc 

p _ı_ w s I I * 
= ^ — (19.33) 

I  f  sc sw sc — sw '  / 
sırasıyla kapitalist sınıfın  ve işçi sınıfının  millî gelir içindeki paylarıdır. 

Modelin Kaldor modelinden ayrılan en önemli sonucu, kâr oranının 
işçilerin tasarruf  eğiliminden bağımsız olmasıdır. Sınıfların  millî gelir 
içindeki payları her iki modelde de aynıdır: (19.6) = (19.32). Ancak, 
bu modelde sınıf  payları-gelir payları özdeşliği ortadan kalktığı için; 
Kaldor modelinde (19.6) aynı zamanda kâr payı olduğu halde, Pasi-
netti modelinde kapitalistlerin payı kârların payından farklıdır  (küçük-
tür). Bu durumda Kaldor modelinde kâr oranını veren ifade,  (19.11), 
bu modelde Pc/K,yı  vermekte olup anlamını yitirmektedir. s w = 0 
olduğu zaman, işçilerin tasarrufları  ve üretim araçları üzerinde dolayk 
veya dolayısız bir mülkiyetleri mevcut olmayacağı için Pc= 0 olacak 
ve (19.11) = (19.27) sonucu doğacaktır. 

Kâr payının ve kâr oranının işçilerin tasarruf  eğiliminden bağımsız 
olması olgusunu açıklamak için: 

r = P w / K w = Pc jKc  ve (19.34) 

S S 
(19.35) Kc  Kw 

ilişkilerini göz önüne almak gerekmektedir. (19.34), Pasinetti'nin uzun 
dönem faiz  teorisi dediği ilişkidir: her iki sınıf  da sahip oldukları ser-
maye stoku oranında bir kâr elde etmektedirler. (19.35) ise uzun dönem 
dinamik denge durumunun bir gereğidir. Tasarruflar  tamamen yatırıldığı 
için Sc  = Ic  ve Sw  = Iw  olmakta ve dolayısıyla her iki sınıfın  sermaye 
stoku aynı oranda büyümektedir. (19.34) ve (19.35)'den: 

P P 

ilişkisi çıkmakta ve bu, sınıfların  kâr paylarının, sınıfsal  tasarruflar 
ile orantılı olduğunu göstermektedir. (19.36), (19.18) ve (19.19)'dan: 

sw(w+pw)  = i r <19-37) 
[W  + Pw) = S c Pw (19.38) 

swW  = {  (1 - sw) - (1 - sc) } Pw (19.39) 
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ilişkileri türetilebilir. (19.37) işçilerin tasarruflarına  oranla elde edecek-
leri kârın tamamen kapitalistlerin tasarruf  eğilimi tarafından  belirlen-
diğini göstermektedir. Diğer yandan I*/K  = S /K = SC[KC  = Sw/Kw 

olduğu için, kapitalistler yı belirledikleri anda, Sw  /KJ'ya.  da 
belirlemiş olmaktadırlar. Böylece, P c / S c , P w / S w ' y u ; I*  jK  da Sw  /KJyu 
belirlediği için kâr oranı, işçilerin tasarruf  eğiliminden bağımsız olarak 
belirlenmektedir. (19.38) aynı hususu şu şekilde ortaya koymakta-
dır. İşçilerin ve kapitalistlerin toplam sermaye stoku içindeki payla-
rının sabit kalması için, işçilerin toplam gelirlerinden yapacakları ta-
sarruflar;  kapitalistlerin, işçilere giden kârları elde etmeleri halinde, 
bu kârlardan yapmış olacakları tasarruflara  eşit olmalıdır. Aynı husus 
(19.39)'da tasarruf-tüketim  ilişkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Eşitlik, 
işçilerin ücretlerinden yaptıkları tasarrufun,  kârlardan yaptıkları ilâve 
tüketimi karşılaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Burada ilâve 
tüketim, kârlardan işçilerin yaptıkları tüketimle, yani (1—sw) Pw ile; 
kapitalistlerin, bu kârı elde etmeleri halinde yapacakları tüketim, yani 
(1—sc) Pw, arasındaki farktır.  Bu ilâve tüketimin işçilerin ücretlerinden 
yapılan tasarruflara  eşit olması, kapitalistlerin ve işçilerin tasarruflarına 
oranla aynı kârı elde etmelerinin bir koşuludur. Bu koşul yerine geldiği 
zaman, işçilerin ve kapitalistlerin toplam sermaye stoku içindeki pay-
ları sabit kalacaktır. 

Kapitalistlerin tasarruf  oranlarıyla kâr payı ve kâr oranı arasındaki 
dolaysız ilişki; bu sınıfın  tasarruflarıyla  kârları arasındaki dolaysız 
ilişkiden doğmaktadır. P c / S c — 1 jsc olduğu için, kapitalistlerin kârları 
belirlenmediği takdirde toplam kârlar da belirlenmemiş olacaktır. 
Daha önce de denge koşulunda görüldüğü gibi, Pc > 0 olmadığı takdirde, 
kâr oranı belirlenememektedir. Bunun anlamı işçilerin tasarruf  ve 
yatırımlarının, kâr oranını belirlemeye yetmediğidir. 

Özet olarak; bu model, tam istihdamda, durağan durum denge-
sinde büyüyen bir ekonomide, bölüşümün belirlenmesinde şu sonuçlara 
varmaktadır: 

a. Tam istihdam millî geliri ve bunun için gerekli yatırımlar dış-
sal olarak verildiği zaman, denge durumunda toplam kârlar ve kâr 
oranı, işçilerin tasarruf  eğilimlerinden bağımsız olarak belirlenmektedir. 

b. Bu koşullar altında toplam reel ücretler (W) işçilerin tasarruf  ve 
yatırımlarından bağımsızdır. 

c. İşçilerin tasarruf  eğilimlerinin etkilediği tek şey, toplam kârların 
(P) ve dolayısıyla millî gelirin sınıfsal  dağılımıdır. 
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Bu modelle Kaldor modelinin dengeleyici mekanizması aynı 
olup bu, fiyat  intibakı mekanizmasıdır. Bu nedenle Şekil 19.1.'deki 
durum burada da aynen geçerlidir. Aradaki tek fark,  SjYf  ve P/Yf 

ilişkisindedir. Pasinetti modelinde bu ilişki (19.12)'den farklı  olarak be-
lirmektedir: I*  — S  olduğu için (19.26)'dan: 

S l Y f  |= s c ( p l Y f )  (19.12.a) 
yazarsak, Şekil 19.1.'cleki S/Yf  doğrusu orijinden geçecek ve eğimi 
s c 'ye eşit olacaktır. Modelin denge ve kararlılık koşulları (19.29) 
— (19.31)'de görülmektedir. Denge ancak kapitalistlerin kârlarının, 
(19.28)'in pozitif  olması halinde ortaya çıkacağından (19.31)'deki ko-
şulun gerçekleşmesi gerekir. Ancak, Kaldor modelinde olduğu gibi 
burada da (19.29) kararlı; (19.30) ise kararsız bir denge verecektir. 
Kapitalistlerin tasarruf  oranının işçilerin tasarruf  oranını aştığı var-
sayıldığı zaman, modelde dengenin hem varlığı, hem de kararlılığı için 
gereken tek koşul sw < I  jYf  olmaktadır. 

19.4. DURAĞAN  DURUM  DENGESİ  VE  BÖLÜŞÜM 

Harrod modelinin temel sorunlarından biri, mal piyasasında den-
geyi sağlayan gerekli büyüme oranı ile işgücü piyasasında dengeyi 
sağlayan doğal büyüme oranının birbirinden farklı  olmasından doğmak-
ta; Harrod, uzun dönemde tam istihdam koşulları altında büyümenin, 
ancak bir rastlantı olabileceği sonucuna varmaktadır. Yatırımlar işgü-
cünün sürekli olarak tam istihdamını sağlayacak bir düzeyde olsa bile, 
bu yatırımların sermaye stokuna oranının gerekli büyüme oranına 
eşit olmaması, mal piyasasında tasarruf  yatırım dengesinin sağlana-
mamasına yol açacaktır. Aksine, yatırımlar mal piyasasında dengeyi 
sağlayacak oranda yapıldığı zaman, bunun işgücü piyasasında sürekli 
olarak dengeyi sağlaması olanağı mevcut değildir. Bu sorun, tasarruf 
oranının ve /veya sermaye-hasıla katsayısının, işgücünün tam istihda-
mının gerektirdiği yatırım oranına intibak edememesinden doğmaktadır. 

Keynesçi bölüşüm mekanizması, Harrod'un bu sorununa bir çözüm 
getirmektedir: eğer yatırımlar, işgücünün tam istihdamının gerek-
tirdiği düzeyde yapılıyorsa, gelir dağılımındaki değişmeler tasar-
ruf  oranının değişmesilıe, bu da mal piyasasında dengeyi sağlayan ge-
rekli büyüme oranının, doğal büyüme oranına intibak etmesine olanak 
verecektir. Dolayısıyla, dengesizlik durumunda, gerekli büyüme oranı, 
yatırımlara ve bölüşüme bağlı olarak değişmektedir. 
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Bu mekanizma, gelir dağılımının tasarruf  oranı üzerindeki etkile-
rine dayanmaktadır. Her ne kadar sınıfsal  tasarruf  oranları sabit ise 
de, bunların birbirinden farklı  olması nedeniyle gelir dağılımı değiştikçe, 
ekonominin tümünde yapılan tasarrufların  toplam gelire oranı da değişe-
cektir. Nitekim Kaldor modelinde (19.5)'den: 

s = S / Y , = sw + ( P / y , ) (sc  - s j (19.40) 

ve aynı şekilde Pasinetti modelinde: 

s = s c ( P / Y , ) (19.40.a) 

olmaktadır. Kârların gelir içindeki payı yatırımlara bağlı olduğundan, 
yatırımlar arttıkça ekonominin tasarruf  oranı da artmaktadır. P / Y , 
= rvf  olduğunu göz önünde tutarak, ekonominin tasarruf  oranını, kâr 
oranının bir fonksiyonu  olarak da yazabiliriz. Kaldor modelinde bu: 

s = s w + rvf  (ac-aJ  (19.41) 

Pasinetti modelinde ise: 

s = rvfsc  (19.41.a) 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Harrod'un gerekli büyüme 
oranı, gw — sjv, Kaldor modelinde: 

«w = (1 /»,)  K  +(PJYf)  (sc  - O ] = («whf)  + ' (°c-sw)  (19.42) 
Pasinetti modelinde ise: 

gw = (PIYf)  (sjv,)  - rsc (19.42.a) 
haline gelmekte ve gelir dağılımına bağlı olarak değişmektedir. Görül-
düğü gibi Pasinetti modelinden elde edilen sonuçlar, Kaldor modelin-
de == 0 iken elde edilen sonuçlarla aynıdır. Buradaki analizde, genel-
liği daha fazla  olan Pasinetti modeli kullanılacaktır. 

Bu eşitliklerden ve Şekil 19.4.'den yararlanarak, gerekli büyüme 
oranının doğal büyüme oranına nasıl intibak ettiğini ve tam istihdam 
durağan durum dengesine nasıl ulaşıldığını inceleyebiliriz. 

Şekil 19.4.A'da gn, dışsal olarak verilmiş doğal büyüme oranı olup 
kâr oranından ve yatırımlardan tamamen bağımsızdır. Gerekli büyüme 
oranı ise, sc veri iken, gelir dağılımı veya kâr oranı tarafından  belir-
lenmektedir. Şekil 19.4.B'de s doğrusu, kâr oranı ile tasarruf  oranı 
arasındaki ilişkiyi vermektedir ve (19.41.a)'dan türetilmiştir. (I* /Y,)d 

işgücü piyasasında tam istihdamı sağlayan yatırım düzeyidir ve model, 
bu yatırımların gerçekleştiğini varsaymaktadır. Bu yatırım düzeyinde 
gerekli büyüme oranını doğal büyüme oranına eşitleyen kâr oranı D' 
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olmaktadır. Yatırımlar bu düzeyde iken kâr oranı örneğin C' nokta-
sında oluşursa yatırım-tasarruf  ve işgücü arzı-talebi dengelerinin ger-
çekleşmesi olanaksızdır. Bu kâr oranında doğal büyüme oranı, gerekli 
büyüme oranını aşmakta; işgücü piyasasında arz fazlası  ortaya çık-
maktadır. Mal piyasasında ise bu arz fazlasını  karşılayan bir talep 
fazlası  (BB') vardır. Bu talep fazlası  fiyatların  yükselmesine yol aça-
cak; parasal ücretler veri iken, fiyatlardaki  yükselme reel ücretlerin 
düşmesine, kâr oranının yükselmesine sebep olacaktır. Kâr oranındaki 
artış toplam tasarrufları  ve tasarruf-gelir  oranını artıracak, böylece 
gerekli büyüme oranı yükselerek doğal büyüme oranına eşitlenecektir. 
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Buna karşılık kâr oranı denge düzeyinin üzerinde, örneğin E ' nokta-
sında olduğu zaman, mal piyasasında ortaya çıkan arz fazlası;  fiyat-
ların, kâr oranının ve büyüme oranının düşmesine yol açacak, denge 
D' noktasında oluşacaktır. 

Dolayısıyla, tam istihdamı sağlayacak yatırımlar yapıldığı takdirde, 
gerekli büyüme oranı, bölüşümdeki değişmeler sonucunda doğal bü-
yüme oranına intibak etmektedir. Modelde dengenin varlığı için 
gerekli koşul, sw < I*  jYf  gerçekleştiği zaman, ortaya çıkan denge 
kararlı bir denge olmaktadır: doğal büyüme oranında dışsal nedenlerle 
meydana gelecek bir değişme halinde, gerekli büyüme oranı da değişe-
cek ve yeni doğal büyüme oranına intibak edecektir. Aynı şekilde kapi-
talistlerin tasarruf  oranında ve /veya sermaye-hasıla katsayısında mey-
dana gelecek dışsal bir değişme, doğrudan doğruya kâr oranını etkile-
yecek ve gerekli-doğal büyüme oranları eşitliği korunacaktır. Uzun 
dönem tam istihdam dengesinin veya Harrod'un altın çağının sağlan-
ması, kapitalistlerin doğal büyüme oranına eşit bir büyüme oranı bek-
leyişlerinde bulunmalarını ve buna göre yatırım yapmalarını gerektir-
mektedir: eğer kapitalistler gn oranında bir büyüme beklerler ve buna 
göre yatırım yaparlarsa; bu oranın gerçekleşmesi, hem işgücü hem de 
mal piyasasında dengenin sağlanması olanağı mevcuttur. Dolayısıyla, 
modelde doğru bekleyiş, mal piyasasına göre değil işgücü piyasasına 
göre tanımlanmaktadır: zira, işgücü piyasasının dengede olmasını 
sağlayacak tek bir büyüme oranı, gn, vardır ve mal piyasasında denge, 
tasarruf  oranının ve gerekli büyüme oranının buna intibak etmesiyle 
sağlanabilmektedir. 

Kaldor-Pasinetti modeli, uzun dönem tam istihdam büyüme den-
gesinin varlığını  gösterdiği halde, bekleyişlerdeki yanılma sonucunda 
ortaya çıkan kararsızlık  sorununa değinmemektedir. Model, bekleyiş-
lerin doğru olduğunu varsaymakta, doğal büyüme oranı beklendiği za-
man, gerekli büyüme oranının buna yöneleceğini ve bekleyişlerin 
gerçekleşeceğini göstermektedir. Harrod'un kararsızlık sorununun ele 
alınabilmesi için, modelde yatırım fonksiyonunun  ve dengesizlik duru-
munda kapitalistlerin davranışlarının açıkça belirlenmesi gerekir. Model 
bu soruna eğilmemekle beraber, Şekil 19.4. yardımıyla bu sorunu 
inceleyebiliriz. , 

Kapitalistlerin bekleyişlerinin yanlış olduğunu ve yatırımların, tam 
istihdamın gerektirdiği düzeyden daha düşük olduğunu varsayalım. 
Eğer Şekil 19.4.B'de yatırımlar I*jYf  düzeyinde ise, mal piyasasında 
yatırım-tasarruf  dengesini sağlayan kâr oranı C' olacaktır. Ancak, 
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kâr oranı C' iken, gerekli büyüme oranı doğal büyüme oranının altında 
kalmakta ve işgücü piyasasında arz fazlası  ortaya çıkmaktadır. Diğer bir 
deyimle, bu durumda kapitalistler, C'C" kadar bir büyüme oranı bek-
leyerek yatırım yapmakta; ancak bu oran, doğal büyüme oraıımııı al-
tında olduğu için, işgücü piyasası dengeye gelememektedir. Ekonominin 
D noktasında dengeye gelebilmesi için, işgücü piyasasında ortaya çıkan 
arz fazlasının,  yatırımlarda bir artışa yol açması gerekmektedir. Ya-
tırımlar artmadığı süreçle, işgücü piyasasındaki arz fazlasının  parasal 
ücretlerde yol açabileceği bir azalma, tam istihdam dengesini sağlamaya 
yetmeyecektir. Parasal ücretlerdeki azalma kâr oranını D' noktasına 
çıkarsa bile, yatırımlar I* j Yf  düzeyinde iken, kâr oranının yükselmesi, 
tasarrufların  artarak yatırımları aşmasına ve mal piyasasında bir arz 
fazlası  ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu arz fazlası  da fiyatları  düşü-
recek; ekonomi, ücretlerijı ve fiyatların  sürekli olarak düştüğü bir süreç 
içine girecektir. Keynes'ae olduğu gibi burada da, işgücü piyasasında 
denge sağlanmakta, talep (yatırım) yetersizliği nedeniyle, ücretlerin 
azalması fiyatların  azalmasından öte bir etki yaratmamaktadır. 

İşgücü piyasasında arz fazlası  varken ücretlerin düşmesi, yatırım-
lar üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki yaratabilir. Bu, kapitalist-
lerin davranışları ve yatırım fonksiyonu  konusunda yapılan varsayıma 
bağlıdır. Eğer Harrod tipi bir yatırım fonksiyonu  varsayılırsa, yatırım-
lar kâr oranından tamamen bağımsız olacak, kâr oranındaki artış 
yatırımları etkilemeyecektir. Aksine, ücretlerdeki bir azalma, talebi 
azaltacağı için, yatırımların düşmesi de beklenebilir. Örneğin Şekil 
19.4.'de yatırımlar I* l i f  iken kâr oranının D' noktasına çıkması, 
mal piyasasında bir arz fazlası  ortaya çıkaracak; Harrod tipi bir yatırım 
fonksiyonu  varsayıldığında, bu arz fazlası,  yatırımların azalmasına yol 
açacaktır. Dolayısıyla, Harrod tipi bir yatırım fonksiyonu  varsayıldığı 
zaman, yatırımların tam istihdam düzeyinden farklı  olması sonucunda 
işgücü piyasasında ortaya çıkan dengesizlik, ücretleri ve talebi etkile-
diği sürece, sistem giderek tam istihdam denge durı m ııdan uzaklaşa-
caktır. Buna karşılık eğdr yatırımlar beklenen kâr oranının bir fonksi-
yonu ise, işgücü piyasasındaki dengesizliğin ücretler ve kâr oranı üze-
rindeki etkisi, yatırımların tam istihdam düzeyine doğru yönelmesine yol 
açabilir. 

Dolayısıyla, modelin tam istihdam durağan durum dengesine 
ulaşması için, sadece bu dengenin varlığının gösterilmesi yetmemekte; 
kapitalistlerin bu dengenin gerektirdiği yatırımları yapmalarını sağ-
layacak bir mekanizmanın mevcut olması gerekmektedir. Bu, tam is-
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tihdanı yatırımlarının yapıldığı varsayımının ortadan kaldırılması de-
mektir. Eğer tam istihdam yatırımlarının yapılmasını sağlayacak bir 
mekanizma yoksa, uzun dönem tam istihdam dengesi mevcut olduğu 
halde bu dengenin gerçekleşmesi için bir neden de olmayacaktır. Mo-
delin bu konuda önerdiği çözüm, bir sonraki bölümde incelenecektir. 

Uzun dönem tam istihdam dengesinin gerektirdiği yatırımlar ya-
pıldığı ve ekonomi durağan durum denge koşullarına ulaştığı zaman, 
modelde uzun dönemde sağlanan kâr oranı, doğal büyüme oranı ile 
kapitalistlerin tasarruf  eğilimi tarafından  belirlenmiş olmaktadır. Nite-
kim, gw = gn eşitliğinin sağlandığını göz önüne alarak (19.42.a)'yı: 

şeklinde yazabiliriz. Bu eşitlik, denge durumunun bir özelliğidir. Doğal 
büyüme oranı ne kadar yüksek, kapitalistlerin tasarruf  eğilimi ne 
kadar düşük ise, denge durumunda egemen olan kâr oranı o kadar yük-
sek olacaktır. Şekil 19.4.'de gn doğrusunun yukarıya doğru kayması 
ve /veya gw doğrusunun eğiminin (sc 'nin) azalması halinde, bu iki doğ-
runun kesim noktaları sağa doğru kayacak ve kâr oranı artacaktır. 
Eğer kapitalistlerin tasarruf  oranı sc — 1 ise, durağan durum denge-
sinde kâr oranı, dışsal olarak verilmiş doğal büyüme oranına eşitlen-
mektedir. 

Pasinetti modelinin denge durumunda kâr oranı, üretimin teknik 
koşullarından ve serinaye-hasıla katsayısından tamamen bağımsız 
olarak belirlenmektedir. Ancak Şekil 19.4.'de görüldüğü gibi, sermaye-
hasıla katsayısının değeri, tam istihdamı sağlamak için yapılması ge-
reken yatırım miktarını etkilemektedir. Sermaye-hasıla katsayısmdaki 
bir artış, Şekil 19.4.B'de tasarruf  doğrusunun eğimini artıracak, doğal 
ve gerekli büyüme oranlarının eşitlenmesi ve kâr oranının D' düzeyin-
de kalması için, yatırımların artması gerekecektir. Eğer sermaye-
hasıla katsayısı kâr oranına bağlı olarak değişiyorsa, bu olgu, yatırım-
gelir oranının kâr  oranından  bağımsız olmadığını  gösterecektir. Birden 
fazla  malın kullanıldığı ve üretildiği bir ekonomide, kâr oranındaki de-
ğişmeler, seımaye-lıasıla katsayısını fiyat  etkisi nedeniyle değiştire-
cektir. Bu etki, hem aynı teknik içinde, hem de bir teknikten diğerine 
geçildiğinde, yani teknik seçiminde ortaya çıkmaktadır. Denge duru-
munda gerekli büyüme oranı doğal büyüme oranına eşitlendiğinden, 
yatırım-gelir oranını: 

şeklinde tanımlayabiliriz. Eğer vf  kâr oranına bağlı olarak değişiyorsa, 
yatırımların gelir içindeki payı da kâr oranına bağlı olacaktır. Bu durum-

r = 8tı isc (19.43) 

IIY,  = gn vf (19.44) 
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da kârların gelir içindeki payının, yani gelir dağılımının, sadece dışsal 
değişkenlere bağlı olarak belirlendiğini; etki yönünün yatırımlardan 
kâr payına doğru olduğunu söylemek olanaksızdır. Nitekim: 

P/YfL  ( l / s c ) g n vf  (19.45) 
olduğu için, büyüme oranı ile kapitalistlerin tüketim eğilimleri dışsal 
olarak verilmiş parametreler iken bile, bu eşitlikte otki yönünün eşit-
liğin sağ tarafından  sol tarafına  doğru olduğunu ve sermaye-hasıla 
katsayısının, diğer parametrelerle birlikte, kâr payını belirlediğini söy-
leyemeyiz. Bu durumda yatırımların gelir içindeki payı, kâr payı ve 
sermaye-hasıla katsayısı; üretimin teknik koşullarıyla denge büyüme 
oranı ve kapitalistlerin tüketim eğilimi tarafından  eşanlı olarak belir-
lenecektir. Pasinetti modelinde, bu koşullarda da kâr oranı üretimin 
teknik koşullarından bağımsız olarak belirlenmekte ise de aynı şeyi Kal-
dor modeli için söylemek olanağı yoktur. Nitekim (19.42)'de görüldüğü 
gibi, Kaldor modelinde kâr oranı ile büyüme oranı arasındaki ilişki, 
sadece sınıfsal  tasarruf  oranlarına değil, aynı zamanda sermaye-lıasıla 
katsayısına da bağlıdır. Bu nedenle, sermaye-hasıla katsayısı kâr ora-
nına bağlı olarak değiştiği zaman, Kaldor modelinde kâr oranını, üre-
timin teknik koşullarından bağımsız olarak sadece dışsal değişkenlerle 
(birikim ve tasarruf  oranlarıyla) belirlemek olanağı yoktur. 

Aynı nedenle, Kaldor  modelinde  kâr oranı ile büyüme oranının aynı 
yönde değişeceğini söylemek olanaksızdır. Bu olgu daha önce iki kesimli 
modelde ortaya çıkan kompozisyon ve fiyat  etkileriyle ilgilidir (bkz. 
Böl. 14.4.). Eğer ekonominin dengede olduğunu varsayarak (19.42)'yi: 

r = [L  ~ (swlvf)  ] (llsc-sw)  (19.46) 
şeklinde yazarsak, sermaye-hasıla katsayıları ve tasarruf  oranları aynı 
olan denge durumundaki iki ekonominin kâr oranları arasındaki farkın, 
sadece doğal büyüme oranına bağlı olduğunu görürüz. Ancak, denge 
büyüme oranı değiştiği zaman, sermaye-hasıla katsayısı kompozisyon 
etkisi nedeniyle değişeceği için, üretim tekniği değişmese bile, farklı 
büyüme oranları farklı  sermaye-hasıla katsayısı verecektir. Eğer bü-
yüme oranı ile sermaye-hasıla katsayısı aynı yönde değişiyorsa, doğal 
büyüme oranı ile denge kâr oranı da aynı yönde değişecektir. Aksine 
doğal büyüme oranı arttığı zaman sermaye-hasıla katsayısı azalıyorsa, 
denge kâr oranı büyüme oranı ile ters yönde değişebilir.1 

1 İki kesimli modelde bunun neye bağlı olduğu (14.28)'de gösterilmektedir. Ancak bu-
rada kâr oram ile büyüme oranı arasındaki ilişki farklı  bir şekilde yorumlanmaktadır; iki ke-
simli modelde, klasik yaklaşım çerçevesinde, dışsal olarak verilmiş reel ücret, tasarruf  oran-
ları ile birlikte kâr ve büyüme oranlarını belirlemekte, burada ise dışsal değişken, denge durumun-
da, doğal büyüme oram olmaktadır. 
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Seımaye-hasıla katsayısının kâr oranına bağlı olarak değişmesi, 
Kaldor  modelinin  intibak mekanizmasını da karmaşık hale getirmek-
tedir. Bunu incelemek için, ekonomi belli bir durağan durum denge-
sinde iken doğal büyüme oranının değiştiğini, örneğin arttığını var-
sayalım. Eğer kapitalistler yeni denge büyüme oranının gerektirdiği 
kadar yatırım yaparlarsa, fiyatlar  ve parasal ücret eski denge durumun-
daki değerlerinde iken, yatırımlar tasarrufları  aşacak ve talep fazlası 
ortaya çıkacaktır. Bu talep fazlasının  ortadan kalkması, kâr oranının 
yükselmesini gerektirir. Eğer sermaye-hasıla katsayısı kâr oranı ile 
birlikte artıyorsa, gerekli büyüme oranının yükselmesi için, gw=s \vf 

olduğundan, tasarruf  oranındaki artışın sermaye-hasıla katsayısındaki 
artıştan daha fazla  olması gerekir. Eğer kâr oranı arttığı zaman sermaye-
hasıla katsayısı, teknik seçimi veya aynı teknik içindeki fiyat  etkisi 
nedeniyle tasarruf  oranından daha fazla  artıyorsa, outputun ve sermaye 
stokunun büyüme oranının artarak doğal büyüme oranına yaklaşması 
ve mal piyasasında arz-talep dengesinin sağlanması söz konusu olamaz. 
Bu da, iki kesimli modelde görülen tasarruf  ve fiyat  etkilerinin yön-
lerine ve derecelerine bağlı olmaktadır. 

Kaldor, sermaye-hasıla katsayısının kâr oranına bağh olarak değiş-
mesinin yaratacağı güçlükleri göz önüne alarak bu oranı sabit varsay-
mıştır. Kaldor bu varsayımı yaparken, üretim tekniğindeki değişmelerin 
bu katsayı üzerindeki etkisinin, veri bir teknik içindeki fiyat  etkisinden 
çok daha önemli olduğunu; ancak Harrod modelinde üretim tekniğinin 
değişmediğini ve teknolojik gelişmenin de nötr olup bu katsayıyı et-
kilemediğini belirtmektedir. 
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20. TAM İSTİHDAM, KISA v. UZUN DÖNEM 
BÖLÜŞÜM 

20.1. UYARILMIŞ  YATIRIMLAR  VE  TAM  İSTİHDAM 

Kaldor ve Pasinetti modelleri iki önemli noktada birbirinden ay-
rılmaktadır. Bir kere, Kald or modelinde gelir türleri arasındaki ayırım-
la sınıfsal  ayırım arasındaki özdeşlik Pasinetti'de ortadan kalkmaktadır. 
Bunun sonucunda Pasinetti, Kaldor'un özel bir durumda, sw = 0 iken 
elde ettiği sonuçların genelliğini gösterebilmektedir. Diğer yandan 
Pasinetti modeli sadece durağan durum denge koşullarının özelliklerinin 
incelenmesine yönelmekte; tam istihdamın gerektirdiği yatırımların 
yapıldığını varsayarak iki önemli sonuca ulaşmaktadır: i. durağan 
durum dengesi var olup bu, gelir dağılımının büyüme oranı üzerin-
deki etkisi sonucunda ortaya çıkmaktadır: ii. durağan durum dengesinde 
gelirin kârlarla ücretler arasındaki bölüşümü ve kâr oranı, işçilerin ta-
sarruf  oranlarından bağımsız olup kapitalistlerin birikim oranları ile 
tasarruf  oranları tarafından  belirlenmektedir. 

Kaldor modeli zaman zaman sadece denge durumunun özellikle-
rinin incelenmesine yönelmekteyse de burada, tam istihdamın varsayım 
değil hipotez olduğunu görmekteyiz: kısaca, Kaldor modelinde uzun 
dönemde tam istihdamın gerektirdiği yatırımların yapılmasını sağlayan 
bir mekanizma mevcuttur. Burada bu mekanizma ele alınarak Kaldor 
modelinin yatırım fonksiyonu  belirlenecektir. 

Uzun dönem durağajn durum dengesinin işsizlikle bağdaşmadığmı 
göstermek için Kaldor bir entegre  firma  teorisi geliştirmiştir. Entegre 
firma  Marshall'ın temsili  firması  niteliğinde olup bu firmanın  üretim 
ve maliyet koşulları ekonominin üretim ve maliyet koşullarını göster-
mekte; bu firmanın  dengjeye gelmesi, ekonominin dengeye gelmesi an-
lamına gelmektedir. Bu firmanın  maliyeti iki unsurdan oluşmaktadır: 
ücret ve sabit sermaye stoku maliyeti. Parasal ücretler ve işgüctı ve-
rimliliğinin, tam istihdama kadar sabit olduğu varsayıldığından, birim 
output başına işgücü maliyeti de tam istihdam düzeyine kadar değiş-
memektedir. Mevcut sermaye stoku üretime bir sınır getirmemekte; 
işgücü arzı arttıkça üretimin artmasına bir engel bulunmamaktadır. Eko-
nomide aksak rekabet egemen olup firma,  monopolleşme derecesine 
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göre, fiyatını  belirlerken belli bir kâr marjım gözetmekte; talep ne olursa 
olsun bu marjdan vazgeçmemektedir. Fiyat, ücret maliyeti ile kâr mar-
jından oluşmakta; tam istihdam düzeyine kadar birim outputun ücret 
maliyeti sabit olduğundan, firmanm  arz eğrisi istihdam düzeyine 
kadar yatay kalmaktadır. Dolayısıyla, tam istihdama kadar firmanın 
birim output başma elde ettiği kâr marjı da sabittir. 

ŞEKlL 20.1. 

Şekil 20.1.'de MC  ve AWC  eğrileri birim outputun marjinal ve 
ortalama ücret maliyetlerini göstermektedir. Parsal ücretler sabittir. 
Üretim düzeyi sadece istihdama bağlı olduğu için birim outputun gerek-
tirdiği işgücü miktarı tam istihdama kadar sabittir. Bu nedenle MC  ve 
A JVC  eğrileri Yf  düzeyine kadar yataydır ve Y/den sonra yükselmekte-
dir. SS'S" eğrisi firmanın  arz eğrisini göstermektedir. Bu eğri ile maliyet 
eğrisi arasındaki fark,  arz fiyatı-ücret  farkı  olup asgarî kâr marjını 
vermektedir. A TC  ortalama toplam maliyet eğrisi olup ortalama sabit 
maliyetler düştüğü için, üretim arttığı zaman azalmaktadır. D eğrileri 
efektif  talep eğrileridir. Bu eğriler üzerindeki her nokta belli bir fiyat 
düzeyinde toplam efektif  talebi vermektedir. Ücret düzeyi OA'da 
verilmiş olduğundan fiyatlar  yüksekken reel ücretler düşük ve kâr payı 
yüksektir. sc > sw olduğundan yüksek fiyat  düzeyinde tüketim harca-
maları düşük olacaktır. D eğrisini etkileyen diğer bir unsur da yatı-
rımlardır. Şekilde yatırımların tamamen dışsal olarak verildiği; fiyatlar-
dan, kâr oranından ve talepten bağımsız olduğu varsayılmıştır. Bu 
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durumda yatırım düzeyinin artması D eğrisinin kaymasına sebep 
olacaktır. Örneğin D0 düşük Dı ise yüksek yatırım düzeyindeki efektif 
talep eğrileridir. 

Yatırımların dışsal olarak düşük bir düzeyde verildiğini varsayalım. 
Bu durumda efektif  talep eğrisi arz eğrisini B noktasında kesmektedir. 
Bu noktada ekonomi düşük istihdam düzeyindedir. Denge noktası 
arz eğrisinin yatay kısmında (SS') olduğu için bu düzeyde bölüşüm ya-
tırımlar tarafından  değil, monopolleşme derecesine bağh olan asgarî 
fiyat  (OS) veya asgarî kâr marjı (AS) tarafından  belirlenmektedir. Buna 
karşılık dışsal olarak verilen yatırımlar yüksek bir düzeyde ise, talep 
eğrisi Dı olacak ve arz eğrisini dikey kısmında (S'S") kesecektir. C 
noktasında ekonomi tam istihdamdadır. Fiyatlar OE'de; kârlar AE'de; 
AWC  da OA'da (veya biraz üzerinde) olduğundan; bölüşüm, S'S" eğrisi 
üzerinde, asgarî kâr marjı (AS) tarafından  değil yatırım düzeyi tarafm-
fmdan  belirlenmektedir. 

Ekonomiyi B noktasındaki dengeden C noktasına götürecek bir 
mekanizma mevcut mudur? Yukarıda B'den C'ye gelinmesi için yatı-
rımların artması gerektiğine değinmiştik. Dolayısıyla B'den C'ye 
gelinmesi ve yatırımların artması için bir neden olması gerekir. Bu ise 
yatırımların dışsal ve otonom olmaktan çıkıp sistemdeki değişkenlere 
bağlı hale gelmesi demektir. Burada Kaldor uyarılmış yatırımlar hi-
potizini ortaya atmaktadır. Şekil 20.2.'de ATC  eğrisinin SS' arz doğ-
rusunu kestiği D m noktasında arz fiyatı  ortalama toplam maliyetlere 
eşittir. Bu noktanın sağında firma  ortalama maliyetler üzerinde bir 
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gelir elde edecektir. Kaldor bu noktadan itibaren yatırımların uyarıl-
dığını; talep eğrisinin bu noktaya kadar düşeceğini ve Du 'dan itibaren 
uyarılmış yatırımlar dolayısıyla yükseleceğini belirtmektedir. Talep 
eğrisinin DDU bölümü dışsal yatırımların belirlediği bölümdür. DUD' 
bölümünde ise talep eğrisinin yükselmesinin nedeni uyarılmış yatırım-
lardır. Böylece talep eğrisi U şeklini almaktadır. 

Talep eğrisi arz eğrisini üç noktada kesmektedir; P n P 2 ve P 3 . 
Bu noktalardan P 2 noktası kararsız denge noktasıdır. P2 'nin solunda 
arz fiyatı  talep fiyatından  yüksek olduğundan fiyatlar  düşme eğilimi 
gösterecek; P2 'nin sağında ise yükselecektir. Buna karşılık Pj ve P3 'ün 
sağındaki herhangi bir noktada arz fiyatı  talep fiyatmdan  yüksek 
olduğundan fiyatlar  düşecek ve donge bu noktalarda gerçekleşecektir. Di-
ğer bir deyimle P 2 kararsız, P, ve P 3 kararlı denge noktalarıdır. Pj 
kronik Keynesçi düşük istihdam dengesini vermekte; buna karşılık 
P 3 noktası tam istihdam dengesini göstermektedir. Kaldor uzun dönem 
durağan durum dengesinin Pı noktasındaki denge ile bağdaşamayacağını 
öne sürmektedir. Durağan durum büyümesi dinamik bir süreçtir ve 
sermaye stoku devamlı artmaktadır. Bu artışı sağlayan yatırımlar 
ekonomiyi Pj noktasının sağına doğru itecektir. P, noktası net yatırım-
ların yapıldığı uzun dönem dinamik denge ile bağdaşmaz. Böyle bir 
denge ile bağdaşan tek kararlı denge noktası P 3 olduğundan, uzun 
dönem durağan durum dengesi, kaçınılmaz olarak, tam istihdamı ya-
ratmaktadır. 

Ekonomi tam istihdam noktasında uzun dönem dengesine ulaştığı 
zaman, bölüşüm yatırımlara bağlı olmaktadır. P 3 noktasındaki dengede 
fiyatlar  OE düzeyinde oluştuğundan, kâr marjı monopolleşme derecesinin 
belirlediği asgarî düzeyden daha yüksek olacak ve OE-OA=AE düzeyin-
de bulunacaktır. Bu anlamda durağan durum dengesinde gelir dağılımı, 
yatırımların millî gelir içindeki payı tarafından  belirlenmektedir. 

Burada söz konusu olan şey kısa dönemde  tam istihdam düze-
yinin altında çalışan bir ekonomide, yatırımlardaki artışın gelir ve fi-
yat düzeyleri üzerindeki etkileridir. Bu açıdan yatırım artışı sadece 
bir efektif  talep artışı şeklinde ele alınmakta ve bunun etkisi sadece, 
mevcut kapasitesinin  kullanım derecesi üzerinde olmaktadır. Bu yaklaşım 
Keynes'in, talep-istihdam teorisindeki yaklaşımı olup yatırımların 
kapasite  yaratma etkisini göz önüne almamaktadır. Yatırımlar ilâve 
bir harcama olup tüketim harcamaları gibi, sadece talep artırıcı etki 
yaratmaktadır. Yatırımlar ister otonom (Şekil 20.1.), ister uyarılmış 
(Şekil 20.2.) olsun, Kaldor modelinin denge mekanizması yatırımların 
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tam istihdam düzeyi altında kapasite yaratma etkisini göz önüne alma-
maktadır. Kapasite açısından uzun dönemde  yatırımların etkisi, S' nok-
tasını sağa doğru kaydırmaktır. Diğer yandan maliyet açısından yatırım-
lar, birim outputun gerektirdiği işgücü miktarını azaltarak, aynı para-
sal ücret düzeyinde, MC  ve AWC  eğrilerini aşağıya doğru kaydıracak; 
asgarî kâr marjı sabit iken arz eğrisi de aşağıya doğru kayacaktır. Bu 
uzun dönemli etkiler Şekil 20.3.'de gösterilmektedir. 

Yatırımların artması toplam kapasiteyi artıracağı için tam istih-
dam millî geliri t = l döneminde Yfl  iken, bu dönemde yatırımlar art-
tığı için, t=2 'de Yf2  olmaktadır. Yatırımlardaki artış diğer yandan 
MC  ve A WC  eğrilerini aşağıya doğru kaydırmaktadır. Bunun sonucun-
da, asgarî kâr marjı sabitken, arz eğrisi de aşağıya doğru kaymakta-
dır. Diğer yandan yatırımların artışı ATC  eğrisini de E noktasından 
itibaren sağa doğru kaydırmaktadır. Bunun nedeni birim output ba-
şına ücret maliyetinin azalmasıdır. Yatırımların artışı ile birlikte talep 
eğrisi Dı'den D2 'ye kayacaktır. Ancak, verimlilikteki (adam başına 
üretilen outputtaki) artış, aynı gelir dağılımı ve otonom yatırım düzeyin-
de, toplam gelir düzeyinin artmasına sebep olacağından, tüketim talebi 
artacak; D2 talep eğrisi D' noktasından itibaren sağa kayacaktır. Do-
layısıyla P noktası E ' noktasıyla birlikte uzun dönemde  sağa doğru 
kaymaktadır. Böylece sistemde uyarılmış yatırımlar mevcut olsa bile, 
ekonominin uzun dönemde P noktasında dengeye gelmesi olanağı vardır: 
yani uzun dönem durağan durum dengesi, düşük istihdam düzeyi ile 
bağdaşabilir. 

Kaldor, büyüyen bir ekonominin işsizlikle bağdaşamayacağını be-
lirtirken yatırımların sadece çoğaltan etkisini hesaba katmaktadır. Uzun 
dönem büyüme süreci yatırım yapılmasını gerektirdiğinden, Şekil 20.2 
de Pı noktası yatırımların talep üzerindeki etkisi dolayısıyla zaman için-
de sağa doğru kayacaktır. Talep eğrisi arz eğrisini D m noktasının biraz 
sağmda kestiği zaman, uyarılmış yatırımlar ekonomiyi otomatik olarak 
tam istihdama götürmektedir. Oysa yatırımların kapasite etkisi; ma-
liyet, arz, ATC  eğrilerini de kaydırmaktadır. Böylece zaman içinde 
yatırımların etkisiyle Pı noktası sağa doğru kaydığı halde D m noktası-
nın da aynı yönde hareket etmesi; ekonominin, yatırımların uyarıldığı 
gelir düzeyine ulaşmasını engelleyebilir ve uzun dönem dengesi büyümeyi 
sağlarken işsizliği ortadan kaldırmayabilir. 
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20.2. FÎYAT  VE  MİKTAR  İNTİBAKI 

Şekil 20.1. ile Şekil 20.2.'yi karşılaştırdığımız zaman, yatırım-
ların kısa ve uzun dönem etkileri ile yatırım-millî gelir ilişkisinin kısa 
ve uzun dönemde aldığı biçimler arasındaki fark  ortaya çıkmaktadır. 
Bilindiği gibi Keynes'de yatırımlar, kısa dönemde, tasarruflardan  ve 
gelir düzeyinden bağımsızdır. Ancak, yatırımların çoğaltan yoluyla 
millî gelir üzerindeki etkisi dolayısıyla, millî gelir düzeyi yatırımlardan 
bağımsız değildir. Yatırım-millî gelir oranı ise ex ante olarak sabit 
olmayan bir orandır. Ekonominin tümü için tek bir tasarruf  fonksiyonu 
varsayıldığı için, Keynes modelinde ex post olarak yatırım-millî gelir 
oranı sabit olup, yatırımların düzeyinden bağımsızdır ve çoğaltan 
katsayısının tersine eşittir. 

Bu çerçeve içinde Şekil 20.1.'i incelediğimiz zaman, otonom yatı-
rımlar tarafından  belirlenmiş talep eğrisinin arz eğrisini SS' bölümün-
de kestiği sürece, gelir dağılımının sabit olduğunu görürüz. Örneğin 
yatırımların daha yüksek bir düzeyde olması talep eğrisini D'0 'a çı-
karacaktır. Ancak fiyatlar  ve kâr marjı sabit olduğundan, bu yatırımın 
kendine eşit bir tasarruf  doğurarak dengeyi sağlaması için, millî gelir 
düzeyi artmalıdır. Burada sınıfsal  tasarruf  fonksiyonu  varsayıldığı halde, 
gelir dağılımı değişmediği için çoğaltanın değeri ve dolayısıyla yatırım-
gelir oranı değişmemektedir. Bu nedenle yatırımlar ex ante olarak hangi 
düzeyde olursa olsun ex post olarak yatırım-gelir oranı sabit kalacaktır. 
Dolayısıyla modelin bağımsız değişkeni yatırım-gelir oranı; bağımlı 
değişkeni ise gelir düzeyidir. SS' üzerinde gelir dağılımı yatırımlardan 
tamamen bağımsızdır.  Böylece model, burada, bir gelir dağılımı modeli 
olmaktan çıkıp gelir ve istihdam düzeyinin belirlenmesi modeli haline 
gelmektedir. Bunu bir i'ormel modelle gösterelim. Parasal ücretler ve 
fiyatlar  veri, yani: 

= H'm  ve p = p (20.1) 
olduğu için, gelirin kârlarla ücretler arasındaki dağılımı veridir: 

W\P  J  h (20.2.) 

olmaktadır. Burada h, verilmiş parasal ücretlerde vc asgarî kâr mar-
jında, gelirin ücretlerle kârlar arasındaki dağıhmını gösteımektedir. 
Yatırımlar dışsal olarak verilmiş ise: 

1 = 1 * (20.3) 

yatırım-tasarruf  eşitliği denge koşulu olduğundan: 
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I*  = S = sw W+sc  P = Y  [sw  + (P /Y) ( s c - s w ) ] (20.4) 
ve P/Y  = 1/1 +h olduğundan: 

1 + h 
hsw + sc 

(20.5) 

olacaktır. (20.5.)'de h, sw ve sc sabit olduğundan Ye  /I*  oranı sabittir. 
Bu eşitlik Keynes'in, sınıfsal  tasarruf  fonksiyonuna  göre formüle  edil-
miş çoğaltan ilişkisinden başka bir şey değildir (sw = sc iken Ye  — I*  / 
s c ( w ) olmaktadır). Yatırımlar ve gelir dağılımı (h)  tamamen dışsaldır. 
Çoğaltan mekanizması denge millî gelir düzeyini (Ye) belirlemektedir. 
Bu süreç Şekil 20.1.'de, talep eğrisi arz eğrisini SS' bölümünde kestiği 
zaman ortaya çıkan durumu göstermektedir. Görüldüğü gibi S' nok-
tasına kadar yatırımlar sadece denge gelir düzeyini ( Ye)  belirlemektedir 
ve gelir dağılımı yatırımlardan tamamen bağımsızdır. Burada söz 
konusu mekanizma Keynes'in miktar  intibakı  mekanizmasıdır. Fi-
yatlar ve ücretler tamamen dışsal olarak verilmiş olup sabittir ve yatı-
rımları tasarruflara  eşitleyen şey gelir düzeyindeki değişmedir. 

Yatırımlar tam istihdamı sağlayan düzeyin üzerinde olduğu za-
man, Kaldor'un bölüşüm-tasarruf  mekanizması işleyecektir. Şekil 
20.1.'de tam istihdamın sağlanması için yatırımların en azından D, talep 
eğrisini verecek bir düzeyde olması gerekir. Bunun üzerinde yatırım 
yapıldığı zaman, ekonomi tam istihdamda olduğu için gelir düzeyi 
değişmeyecek ve yatırımlardan tamamen bağımsız olacaktır. Buna 
karşılık yatırımlardaki artış, fiyatlar  üzerindeki etkisi dolayısıyla, 
gelir dağılımını değiştirecek ve bu yolla kendine eşit bir tasarruf  sağla-
yacaktır. Böylece gelir dağılımı bağımlı bir değişken olmakta, millî 
gelir düzeyi hem ex ante hem de ex post olarak yatırımlardan ve gelir 
dağılımından bağımsız bulunmaktadır. Yatırım-millî gelir oranı ise 
ex ante olarak değişken bir orandır: zira yatırımlar, millî gelir düzeyin-
den bağımsız ve otonomdur. Ex post olarak yatlrım-millî gelir oranı 
(20.5.)'de olduğu gibi sabit değildir. Yatırımlar gelir dağılımını etkilediği 
için bu oran, yatırımların düzeyine bağlıdır. Böylece Şekil 20.1.'de 
yatırımlar Dı talep eğrisinin gerektirdiği düzeyin üstünde olduğu sürece 
talep eğrisi arz eğrisini C ile S" arasında kesecek ve Kaldor'un bölü-
şüm mekanizması işleyecektir. Bu tamamen fiyat  intibakı  mekaniz-
masıdır. 

Talep eğrisi Şekil 20.1.'de arz eğrisini S' ile C arasında keserse, 
yatırım-tasarruf  eşitliğini sağlayan mekanizma kısmen miktar kısmen 
de fiyat  intibakı mekanizmasıdır. Talep eğrisi S"den C'ye doğru kaydık-
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karş 
Eu, 

ça hem reel millî gelir 
MC  eğrisi de S "ye 
ren pozitif  eğimlidir 
artacağını gösterir, 
olduğu için, fiyat  artıış 
yüksek olacak ve gelir 

düzeyi, hem de fiyatlar  artacaktır. Diğer yandan 
ı gelen gelir (ve istihdam) düzeyinden itiba-
parasal ücretlerin tam istihdama yaklaştıkça 

Aıicak MC'nin eğimi S'C'nin eğiminden daha az 
oranı parasal ücretlerin artış oranından daha 

dağılımı ücretler aleyhine dönecektir. 

Buraya kadar ya 
varsayarak sistemin 

kanizmasmm kısa vey 
Görüldüğü gibi dengen 

tam istihdamda parasa 
tığı) varsayılırsa, D, 

ırımlarm tamamen dışsal olarak belirlendiğini 
ntibak veya denge mekanizmasını inceledik. 

Ancak, burada açıklanmayan bir husus, Şekil 20.1.'deki bölüşüm me-
uzun dönem denge mekanizması olduğudur, 

in tam istihdam düzeyi altında oluşması halin-
de Kaldor'un gelir dağılımı mekanizması işlememekte ve denge, tam 
anlamıyla, Keynes'in kısa dönem, yatırım-çoğaltan-gelir ilişkisiyle 
kurulmaktadır. Tam istihdamdaki denge ise Keynesçi mekanizmayla 
bağdaşmaktadır. Aradaki tek fark  sınıfsal  tasarruf  fonksiyonudur.  Eğer 

ücretlerin de hızla arttığı (MC'ııin eğiminin art-
eya D', talep düzeylerine karşı gelen yatırım-

ların ekonomiyi dengede tutması, ancak fiyat  artışlarının ücret artışlarını 
aşması ile mümkün o acak ve ekonomi fiyat-ücret  veya ücret-fiyat 
enflasyonu  içine girecektir. Dolayısıyla parasal ücretlerin sabitliği 

tam istihdam düzeyindeki yatırım artışları 
enflasyonu  içine sokacaktır. 

varsayımı kaldırılırsa, 
ekonomiyi, talep-ücret 

Modelin işleyişinde 
tam istihdam düzeyini 
yılması, tam istihdam 
mektir. Oysa bu varsayımı 
fiyat  ve miktar intihal 
del, hem gelir dağılımı 
layacaktır. Bunun için 
sabit olduğunu ve birim 
zeye kadar değişmediğini 
ücret maliyeti de tam i 
rılarak, fiyatların  tam i 
fonksiyonu  olduğunu \ 
anlamına gelmektedir 
parasal ücretler veri 
talistler lehine değişece 
varsayımı gereğince gel: 
lımına bağlı kalacaktır. 

tam istihdam düzeyine kadar miktar intibakı; 
;n sonra fiyat  intibakı mekanizmasının varsa-
düzeyi altında kâr marjlarının rijit olması de-

kaldırar^k Kaldor modeline eşanlı olarak 
mekanizmalarını sokabiliriz. Bu takdirde mo-

nın, hem de gelir düzeyinin belirlenmesini sağ-
parasal ücretlerin tam istihdam düzeyine kadar 

outputun gerektirdiği işgücünün de aynı dü-
varsayalım. Bu durumda birim outputun 

istihdama kadar sabittir. Kaldor modelinden ay-
Btihdam düzeyi altında da yatırım düzeyinin bir 
arsayalım, Bu varsayım kâr marjının esnekliği 

Yatırımlar arttıkça fiyallar  artacağından, 
, reel ücretler düşecek ve gelir dağılımı kapi-

ktir. Diğer yandan sınıfsal  tasarruf  fonksiyonu 
r düzeyi sabitken, toplam tasarruflar  ^elir dağı-
Ancak modelde tam istihdam varsayımı yapıl-

iken 
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mamakta, gelir düzeyi yatırımlar tarafından  belirlenmektedir. Böylece 
yatırımlar hem gelir düzeyini, hem de dağıkmıııı etkilemektedir. 

Şekil 20.4.'de Y=yL  doğrusu istihdam düzeyi ile gelir düzeyi 
arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Klasik tasarruf  fonksiyonu  varsayıl-
dığından kârlar dışsal olarak verilmiş yatırımlara eşittir; I*  = P. 
W  doğrusu toplam ücretleri göstermektedir. Bu doğru üzerindeki her-
hangi bir noktayı orijine birleştiren doğrunun (O Wf  ve OWu doğruları 
gibi) eğimi reel ücreti vermektedir. Fiyatlar yatırımların fonksi-
yonudur. Parasal ücretler veri olduğundan reel ücretler yatırımlara 
bağlıdır. Modelde reel ücretler için bir alt sınır bulunmakta ve bu sınır 
şekilde, OWu doğrusunun eğimi ile gösterilmektedir. İstihdam ve 
yatırım düzeyi ne olursa olsuıı reel ücretlerin bu düzey altına düşeme-
yeceği varsayılmaktadır. 

Lf  tam istihdam düzeyidir ve buna Yf  millî geliri karşı gelmek-
tedir. Wf  noktası, L -̂B üzerinde C noktası ile B noktası arasında her-
hangi bir yerde bulunabilir. Bu noktayı orijine birleştiren doğru-
nun eğimi tam istihdamda reel ücretin alacağı maksimum değeri gös-
termektedir. Wf  noktasının nerede olacağı yatırımların düzeyine bağlıdır. 
Yatırımlar yükseldikçe bu nokta C noktasına doğru yaklaşır. Ancak 
yatırımlar J*m 'y i aştığı zaman ücret doğrusu D noktasının sağından 
başlayacağı için reel ücretler minimum düzeyin altına düşecektir. Bu 
nedenle tam istihdamla bağdaşabilecek maksimum yatırım düzeyi 

IVdir.1 

<s£ 

Yatırımların dışsal olarak I0* düzeyinde verildiğini varsayalım. 
Eğer sistemde hem miktar hem de fiyat  intibakı mekanizması mevcutsa, 
bu yatırımlar tam istihdamla da (Lf),  düşük istihdamla da (L„) bağda-
şabilir. Bu, büyük ölçüde, yatırım-fiyat  ilişkisine bağlıdır. Eğer bu 
yatırım düzeyine karşı gelen fiyat  düzeyi çok yüksek ve dolayısıyla 
reel ücretler OWu 'nun eğimine eşitse; gelir düzeyi Yu , istihdam düzeyi 
ise Lu olacaktır. Bu gelirin LUWU  kadarı ücretlere; AIFU (= I* 0 ) kısmı 
ise kârlara gidecektir. Tersine, eğer fiyatlar  çok düşük ve reel ücretler 
yüksek ise; gelir düzeyi Yf,  ücretler Wf  Lf  ve kârlar da B Wf  (=  Ia*) 

1 Şekilde yatının doğrusu ile OY'nin kesim noktasında bütün gelir kârlara gitmektedir. 
Dolayısıyla, W0  noktasından OY'ye çizilen paralel ile OY arasındaki mesafe  kârları; L ekseni ile 
WQ •— It Y arasında kalan mesafe  de ücretleri göstermektedir. WQWr üzerindeki bir noktayı 
orijine birleştiren doğrunun eğimi TF/L, yani adam başına reel ücrettir. Minimum ücret OC'nin 
eğimi ile gösterildiğinden, yatırımlar I*m'nin üzerine çıkarsa; yatırım doğrusunun OY'yi kestiği 
noktadan L eksenine inilecek dikmenin bu ekseni kestiği noktadan OY'ye çizilecek paralelin 
vereceği reel ücret OC'den daha düşük olacaktır. 
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olacaktır. Fiyatlarla yatırımlar arasındaki ilişkiye bağlı olarak istihdam 
düzeyi Lu ile Lf  arasında herhangi bir noktada bulunabilir. Aynı şe-
kilde gelir düzeyi de Yu  ile Yf  arasında olabilir. Modelde maksimum 
ücret payı, tam istihdam noktasında gerçekleşmektedir: WflYj,.  Buna 
karşılık maksimum kâr payı ise düşük istihdam noktasında (Lu 'da) 
gerçekleşmektedir: I * a IY u . Dolayısıyla, tam istihdamın sağlanması için 
fiyatların  düşük, reel ücretlerin yüksek olması gerekmektedir. 

Bu sonuç Keynes'in çoğaltan mekanizmasının gelir dağılımına 
olan duyarhğından doğmaktadır. Yatırımlar dışsal olarak verilmiş 
iken denge gelir düzeyi çoğaltan katsayısının büyüklüğüne bağlıdır. 
(20.5)'de görüldüğü gibi, çoğaltan katsayısı ise gelir dağılımına bağlı-
dır. Klasik tasarruf  fonksiyonu  varsayarak (20.5)'i: 

Ye  = (1 +h) I* (20.5.a) 
şeklinde yazabiliriz, h, ücretlerin kârlara oranı olup buradaki modelde, 
yatırımlar veri iken, sadece fiyat  düzeyine bağhdır. Fiyatlar azaldığı 
zaman h artacağı için denge gelir düzeyi de artacaktır. Nitekim h—WjP 
ve P=I*  olduğuna dikkat edersek: 

Ye  = I*  + W  I*  + (wlp)  L = I*  + (w  İp)  YJy  (20.6) 
olacaktır. Buradan çoğaltanı elde edebiliriz: 

Ye  = — I*  (20.7) 
py —r w 

Burada y ve w sabit; I*  dışsal olarak veri olduğu için, denge millî geliri, 
fiyatlar  arttıkça azalacaktır. Çoğaltan katsayısı gelir dağılımının bir fonk-
siyonudur. py adam başına düşen hasılanın parasal değeri; w ise adam 
başına düşen parasal ücrettir. Dolayısıyla adam başına düşen kâr 
(py—w)  azaldıkça çoğaltan katsayısının değeri artacaktır. 

Yatırımlar dışsal olarak veri iken millî gelir düzeyinin fiyatlar 
düzeyine bağlı olması, efektif  talep-gelir ilişkisinden doğmaktadır. (20.6) 
da bu ilişki açıkça belirmektedir. I*  efektif  talebin dışsal olarak, W 
ise içsel olarak belirlenen kesimleridir. Yatırımlar veri iken JF'nun 
artması efektif  talebi aynı oranda artıracaktır; zira ücretler tamamen 
tüketilmektedir. Fiyatlar arttığı zaman ücretler düşeceğinden, bölü-
şümün işçilerin aleyhine dönmesi efektif  talebi azaltacaktır. Bunun so-
nucunda fiyatlar  ne kadar yüksek olursa, çoğaltan etkisi o kadar az 
olacaktır. 

Bunu saptamanın bir yolu da yatırımlardaki değişmenin millî gelir 
ve istihdam düzeyi üzerindeki etkisini incelemektedir. Bunu Şekil 20.5. 
yardımıyla görmek mümkündür. 
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Şekil 20.5.'de yatırımların başlangıç düzeyi I0*; ücretler w0 ve 
istihdam düzeyi de L0 'dır. Yatırımların h*"e yükseldiğini varsayalım. 
Bu durumda reel ücretlerin düzeyine göre istihdam değişecektir. Eğer 
yatırımlar fiyatlar  üzerinde hiç bir etki yaratmazsa, bu takdirde reel 
ücretler w0 düzeyinde kalacak ve istihdam -L 2 ' y e kadar yükselecektir. 
Bu, Keynes-Kahn çoğaltanının verdiği durumdur. Sistemde sadece 
miktarlar (millî gelir ve istihdam) değişmektedir. Buna karşılık tam 
anlamında fiyat  intibakına karşı gelen durumda reel ücretler w2

,ye  dü-
şecek; millî gelir ve istihdam düzeyi değişmeyecektir. 

Bunlar dışında iki olasılık daha vardır. Eğer yatırımların fiyatlar 
üzerindeki etkisi sonunda reel ücretler w,'e düşerse, yeni istihdam düzeyi 
L, olacaktır. Buna karşılık reel ücretlerin w3 'e düşmesi halinde, istih-
dam  düzeyi  yatırımlardaki  artışa rağmen düşecektir. 

Bu dört farklı  durumdan hangisinin gerçekleşeceği fiyatların  ya-
tırımlara karşı esnekliğine ve dolayısıyla reel ücretlerin düşüş oranına 
bağlıdır. Aynı sonuca (20.7)'den de gitmek mümkündür. Yatırımlarla 
fiyatlar  arasında doğrusal bir ilişki varsa: 

/> = zl* ; z > 0 (20.8) 
(20.7) ve (20.8)'den: 

y e = ; ı ( / * ) 2 _ (2o.9) 
zl*y — w 

Yatırımların gelir düzeyi üzerindeki etkisini araştırırsak: 

- (zl*y  - iv)2 > 0 

olduğunu görürüz. Dolayısıyla, yatırımların millî gelir üzerindeki etkisi; 
z, I* ve w?'ya bağlıdır. Eğer ( z l * y  — 2iv)  pozitifse,  çoğaltan etkisi po-
zitif;  aksi halde negatif  olacaktır. Eğer bu ifade  sıfıra  eşit ise, yatırım-
lar arttığı zaman millî gelir değişmeyecek, yatırımların artması ile 
artan efektif  talebin olumlu etkisini, gelir dağılımının işçiler aleyhine 
dönmesi (yani fiyatların  artarak reel ücretlerin azalması) sonucunda 
ücretlerin ve tüketim talebinin azalmasından doğan efektif  talep aza-
lışı karşılayacak ve gelir düzeyi sabit kalacaktır. 

Yatırımlardaki değişmenin reel millî gelir üzerindeki etkisi negatif, 
nötr veya pozitif  olabildiği halde fiyatlar  üzerindeki etkisi pozitiftir. 
Bu nedenle reel millî gelir parasal millî gelirle aynı veya ters yönde de-
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ğişebilir. Bu değişmenin koşullarını incelersek (20.10)'da reel millî 
gelirin değişme yönü: 

zyl* > 2Ü  veya Y  >K  2W  (W=Lw  jp) (20.10.a) 

ya bağlı olduğundan, Y=W-}-P—W+I  eşitliğini göz önüne alırsak: 

eğer I*  JY  > 1 / 2 ise 8Y  j8l* > 0 
" I*/Y  = 1/2 ise 8Y\81*  = 0 (20.11) 
" I*/Y  < 1/2 ise 8Y/8I*  < 0 

olacaktır. 

Aynı şekilde parasal millî gelirin değişme yönünü de bulabiliriz: 

8pY  _ 8p 8Y  _ z2y(l*)2(2zyl*  3iî) 
81* ~ 81* + 81* P ~ (zyl*  w)2 

olduğundan, parasal gelirin değişme yönü paydaki parantez içindeki 
ifadenin  değerine bağlı olacaktır. Buradan: 

eğer I*  jY  > 1/3 ise 8pY/8l*  > 0 
I*/Y  = 1/3 ise 8pYf8I*  = 0 (20.13) 
I*/Y  < 1/3 ise 8pY181*  < 0 

Dolayısıyla; (20.11) ve (20.13)'den: 

eğer J * / Y > 1/2 ise 8Y/8I*  > 0 ve 8pYJ8I*  > 0 
1/2 > P / Y > 1 / 3 ise 8Y/8I*  < 0 fakat  8pY  181* > 0 
1/3 > I*/Y  ise 8Y/8I*  < 0 ve 8pY\8l*  < 0 

olacaktır. 

Buraya kadar klasik tasarruf  fonksiyonu  varsayımı yapılmıştır. 
Kapitalistlerin tasarruf  oranının (sc)  birden küçük olduğunu göz önün-
de tutarsak (20.11) ve (20.13)'deki koşulları şu şekilde yazabiliriz. 

8Yİ8I*  >.0 I*\Y  ^ s c / 2 (20.11.a) 

8pY/8l*  ><0 I*/Y  >K  sj3 (20.13.a) 

zira bu durumda P = I*  lsc olacaktır. sc ve I*  dışsal olarak verildiği 
için bu koşullar da tamamen dışsal faktörler  tarafmdan  belirlenmekte-
dir. 

Parasal ücretler ve yatırım düzeyi dışsal olduğundan sistemin 
hangi noktada dengeye geleceği, yani (20.11.a) ve (20.11.b)'deki 
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durumlardan hangilerinin gerçekleşeceği, yatırımların gelir içindeki 
payı ile kapitalistlerin tasarruf  oranlarına bağlıdır. Kapitalistlerin ta-
sarruf  oranlarının % 30-40. yatırımların gelir içindeki payının da 
% 10-20 olduğu göz önüne alınırsa, yatırımların, hem reel hem de parasal 
gelir üzerindeki çoğaltan etkisinin pozitif  olma olasılığının yüksek ol-
duğu düşünülebilir. 

Sadece Keynes'in miktar intibakının işlediği bir sistemde fiyatlar 
değişmediği için, dışsal olarak belirlenen yatırımlara eşit tasarruf  sağ-
layacak tek  bir gelir düzeyi vardır ve bu düzey (20.5)'de görüldüğü gibi, 
sınıfsal  tasarruf  oranları ile gelir dağıhmı tarafından  belirlenmektedir. 
Kaldor'un fiyat  intibakının işlediği bir sistemde, reel millî gelir düzeyi 
değişmediği için, belli bir yatırım düzeyine eşit tasarruf  sağlayacak tek 
bir fiyat  ve bölüşüm düzeyi vardır. Buna karşılık hem fiyatların  hem 
de miktarların değiştiği bir sistemde, dışsal olarak verilmiş belli bir 
yatırım düzeyine eşit tasarruf  sağlayacak gelir ve bölüşüm düzeyi tek 
değildir.  Şekil 20.5.'de görüldüğü gibi, miktar intibakı fiyat  intibakına 
ağır basarsa, gelirin artış oranı yüksek, fiyatların  artış oranı düşük ola-
cak ve yatırım-tasarruf  dengesi daha çok gelir düzeyindeki değişmelerle 
sağlanacaktır. Bu anlamda, belli bir yatırım düzeyine eşit tasarrufları 
doğuracak sonsuz sayıda gelir-fiyat  düzeyi bileşiminin varlığından söz 
edilebilir. 

Bu bileşimlerden hangisinin gerçekleşeceği kapitalistlerin davranış-
larına ve monopolleşme derecesi ile kâr marjının esnekliğine bağlıdır. 
Kaldor, kısa dönemde (ki buradaki analizin kapsadığı dönemdir) kâr 
marjının esnek olmadığından bahsetmekte ve dolayısıyla, ekonomi 
lam istihdam düzeyi altında bulunduğu sürece, Keynes'in miktar inti-
bakının işleyeceği sonucuna varmaktadır. Ancak, monopolleşme derecesi 
veri iken, kâr marjının aşağıya ve yukarıya doğru aynı esnekliği gös-
termesi beklenemez. Kaldor modelinde de (Şekil 20.1. ve 20.2.) kâr. 
marjı fiyatlara  sadece minimum bir sınır koymaktadır. Bu marjın maksi-
mum sınırının nerede olacağı, rekabetteki aksaklığın derecesine bağlıdır: 
rekabet arttıkça piyasayı kaptırma olasılığı da artacağından kâr mar-
jının üst sınırı daralacaktır. Ancak, talebin arzı aşması halinde, kısa 
dönemde, kapitalistlerin talep fazlasına  karşı kısmen kapasite kullanı-
mını (istihdam ve gelir düzeyini) kısmen de kâr marjlarını (fiyatları) 
artırmak suretiyle tepki göstereceklerini beklemek mümkündür. Böy-
lece, yatırımlarla fiyatlar  genel düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren para-
metre, z, monopolleşme derecesinin ve kâr marjlarının ne kadar artaca-
ğının bir göstergesi olmaktadır. 
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Açıktır ki tam rekabette, ekonominin tam istihdam düzeyinden 
daha düşük bir düzeyde çalışması halinde, buradaki modelin sınırları 
içinde efektif  talep artışı île fiyat  intibakını bağdaştırmak olanağı 
yoktur: bu durumda talep artışı firmaların  kapasite kullanımını ar-
tırmalarına yol açacak, fiyatlar  ise sadece outputun üretim maliyetine 
bağlı olarak artacaktır. 

Kaldor, kısa dönemde fiyat  intibakı yolunu, ücretlerin değişmesine 
bir alt sınır getirmek suretiyle de tamamen kapamış olmaktadır. Her 
ne kadar kâr marjı ve ücretler yukarıya doğru esnek ise de, kârların 
artması ücretlerin düşmesine yol açacağından, hem kâr marjına hem de 
ücretlere bir alt sınır getirmek suretiyle Kaldor, kısa dönemde bölüşü-
mün veri olduğunu varsaymaktadır. Bölüşüm veri olduğuna göre, kısa 
dönem dengesinin sağlanmasındaki tek yol miktar intibakıdır. Bu 
nedenle Kaldor'un fiyat  intibakı mekanizması ve buna dayanan bö-
lüşüm teorisi, sadece uzun dönem ile sınırlanmış olmaktadır. 
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21. TEKNOLOJİK GELİŞME VE DİNAMİK DENGE 

21.1. GÎRİŞ 

Kaldor modelinin tam anlamında dinamik bir nitelik kazanması, 
modele teknolojik gelişmenin sokulması ile sağlanmıştır. Teknolojik geliş-
me hem teorik hem de ampirik düzeyde uzun dönem büyüme dengesi-
nin ortaya çıkardığı bazı ilişki ve eğilimlerin açıklanması için gerek-
mektedir. Teorik düzeyde sorun, verimlilik artışının hangi koşullarda 
durağan durum dengesi ile bağdaştığının saptanması ve teknolojik geliş-
menin uygun bir teorik formülasyonuna  ulaşılması sorunudur. Bunun 
yanında kapitalist ekonomilerde ortaya çıkan uzun dönem büyüme 
sürecinin de açıklanması gerekmektedir. Bu büyüme, uzun zaman 
iktisatçıların üzerinde görüş birliğine vardıkları bazı belirli  olguları 
ortaya çıkarmaktadır. Kapitalist ekonomilerin gelişmelerine egemen 
olan bu olguları şöyle sıralamak mümkündür: 

a. Uzun süre kapitalist ekonomiler, toplam ve adam başına düşen 
millî gelirde sürekli bir artış sağlamışlardır. Verimliliğin, yani adam 
başına düşen millî gelirin azalması durumu gözlenmemekte ve bu yönde 
bir eğilim ortaya çıkmamaktadır. 

b. Verimlilikteki bu artışa paralel olarak adam başına düşen 
sermaye stoku değerinde de sürekli bir artış gözlenmektedir. Bu artış 
hemen hemen, adam başına düşen millî gelirin artış oranına eşittir. 
Dolayısıyla, uzun dönemde sermaye-hasıla katsayısında bir artış göz-
lenmemekte; gelirin ve sermaye stokunun artış hızları aynı olmaktadır 

e. Kapitalist büyümenin uzun dönemde ortaya çıkardığı özellik-
lerden biri de gelir paylarının sabit kalmasıdır. Yukarıda görüldüğü gibi 
sermaye-hasıla katsayısı da sabit kaldığı için, bu, kâr oranınm sabit 
kaldığını gösterir. Ücret paylarının sabit kalması ise reel ücretlerin 
verimlilikle aynı oranda arttığı anlamına gelmektedir. 

d. Diğer bir önemli olgu da kâr ve yatırımların millî gelir içindeki 
paylarının aynı yönde ve oranda değişme eğilimidir. Diğer bir deyim-
le, kâr payı ile yatırım-millî gelir oranı arasında oldukça kararlı bir 
ilişki gözlenmektedir. 
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e. Bütün bu gözlemler kapitalist ülkelerin tamamı için az çok ge-
çerli olmakla birlikte bu ekonomilerin farklı  verimlilik artışları sağla-
dıkları dikkati çekmektedir. Diğer bir deyimle, her ülke ayrı bir uzun dö-
nem denge noktasında bulunmakta, fakat  bu denge noktaları yukarıda-
ki özellikleri taşımaktadır. 

Neoklasik yaklaşım bu olguların açıklanmasında yetersiz kalmak-
tadır. Bu yaklaşımın özünü oluşturan marjinal verimlilik teorisi, 
sermaye birikimi veya adam başına düşen sermayenin artışı halinde, 
kâr oranının düşeceğini ve sermaye-hasıla katsayısının artacağını ön-
görmektedir. Bunun yanında bu yaklaşım bazı teorik yetersizliklere de 
sahiptir. İşte Kaldor'un teknolojik gelişme fonksiyonu,  hem bu yak-
laşıma bir tepki, hem de yukarıdaki olguları açıklama çabalarının bir ürü-
nüdür. 

21.2. YATIRIM  VE  TEKNOLOJİK  GELİŞME 

Neoklasik yaklaşımda teknik gelişme ve sermaye birikimi, aynı for-
mel çerçeve içinde ele alınmaktadır. Bu ikisini birbirinden ayıran şey, 
üretim fonksiyonunun  zaman içinde  kayması ile belli  bir anda  üretim 
fonksiyonu  üzerindeki hareketlerdir. Nötr teknolojik gelişme, üretim 
fonksiyonunun  durgun özelliklerini dinamikleştiren ve bunu yaparken 
de, bu özellikleri etkilemeyen bir tür gelişmedir. Sermaye-hasıla katsayı-
sının ve dolayısıyla kâr oranının zaman içinde değişmemesi için, bu 
gelişmenin belli bir biçimde olduğu varsayılmaktadır - diğer bir deyimle, 
nötr teknolojik gelişme kavramı ad  hoc bir kavramdır. Buna rağmen, eğer 
bu kavram birtakım teorik ve ampirik yetersizlikleri içinde taşımamış 
olsaydı, gene de, belli bir gelişme türünün açıklamasında kullanılabilirdi. 

Bu teorik ve ampirik yetersizlikleri belirlemek için, üretim fonksi-
yonu üzerindeki hareketlerle bu fonksiyonun  kayması arasındaki 
temel farkı  açıklamak gerekir. Gelir ile sermaye arasında belirli 
bir ilişki olduğunu gösteren üretim fonksiyonunun,  herhangi bir 
andaki belli (veri) bir teknik bilgi düzeyini yansıttığı; bu fonksiyon 
üzerindeki hareketlerin, bu teknik bilgi düzeyinde, sermaye yoğun-
laşmasının gelir üzerindeki etkisini gösterdiği; bir noktadan diğer bir 
noktaya geçişte, aynı fiziksel  niteliğe sahip sermaye stokunun değiş-
tiği varsayılmaktadır. Eğer sermaye yoğunlaşması farklı  nitelikteki 
üretim araçlarının kullanılması anlamında ele alınırsa, bu takdirde 
üretim fonksiyonu  üzerindeki her nokta ayrı bir uzun dönem durgun 
denge durumunu verecektir. Zira dinamik anlamda bir noktadan di-
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ğer bir noktaya geçiş, sadece sermaye birikimine değil, üretim araç-
larının farklılaşmasına  da yol açacaktır. Bvı durumda, bir noktadan 
diğerine geçiş, bir durgun durumdan diğer bir durgun duruma geçiş 
demektir. Her durgun durum, farklı  nitelikteki üretim araçlarını içerdiği 
için farklı  bir geçmişe, diğer bir deyimle de farklı  bir tarihsel birikim 
sürecine sahiptir. Neoklasik üretim fonksiyonunun  üzerindeki bir nok-
tadan diğerine geçiş ise bu birikim sürecini ve bunun ortaya çıkardığı 
düzeyi tamamen silip atmaktadır. Gerçekte, üretim fonksiyonunun  üze-
rindeki noktaların birinden diğerine geçiş bir birikim süreci değildir. 
Bu noktalar birbirleriyle kıyaslanabilir. Fakat bir nokta diğerine na-
zaran tarihsel-analitik açıdan daha önce veya sonra gelemez. Böylece, 
eğer toplum uzun dönem durgun durum dengesinde değilse, gelir, ser-
mayenin sürekli  ve monoton bir fonksiyonu  olamaz. 

Üretim fonksiyonunun  kaymasıyla tanımlanan teknolojik gelişme ise 
hem teorik hem de ampirik açıdan yetersizdir. Böyle bir kaymanın nötr 
olması, sermaye stoku veri olan bir ekonominin, daha üst bir teknik 
bilgi düzeyine ulaşması demektir. Diğer bir deyimle nötr teknolojik 
gelişme, sermaye yoğunluğu veri iken, teknik bilgi düzeyindeki değiş-
melerin verimlilik üzerindeki etkilerini göstermektedir. Teknolojik ge-
lişme bu açıdan diğer bir üretim faktörü  olarak göz önüne alınmaktadır. 
Ancak bu faktördeki  artışların üretim üzerindeki etkisi, işgücünün 
etkisinden farklı  değildir. Dolayısıyla, teknik bilgi düzeyinin değişmediği 
fakat  işgücünün arttığı bir ekonomide, outputta meydana gelecek değiş-
meler, işgücünün değişmediği buna karşılık teknik bilgi düzeyinin art-
tığı bir durumda meydana gelecek değişmelerle aynı niteliktedir. An-
cak, işgücünün aksine, teknolojik gelişme niceliksel bir kavram değil-
dir. Bu nedenle, neoklasik üretim fonksiyonu  mantığı içinde bile, bir üre-
tim faktörü  olarak yer alması olanağı yoktur. 

Böylece, teknolojik gelişmeyi sermaye birikiminden tamamen 
bağımsız olarak ele almanın yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Teknolojik 
gelişme, değişik nitelikteki üretim araçlarının kullanılmaya başlamasıy-
la mümkündür. Bu ise, sermaye birikimi olmadan teknolojik gelişmenin 
sağlanamayacağını gösterir. Diğer bir deyimle, adam başına düşen 
outputu kısmen sermaye birikimine, kısmen de ileri teknolojiye atfet-
mek, birini üretim fonksiyonu  üzerindeki hareketle, diğerini de fonk-
siyonun kaymasıyla göstermek anlamlı değildir. 

Sermaye birikimi ile output arasındaki ilişkinin, teknolojik gelişme 
ile output arasındaki ilişkiden ayrılamayacağı, teknolojik gelişmenin 
sermayö birikimi süreci içinde gerçekleştiği hipotezi, yeni bir teknolojik 
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gelişme fonksiyonu  ortaya çıkartmaktadır. Bu fonksiyon  adam başına 
düşen outputtaki artışın (yani verimlilik artışının) sermaye birikimine 
(yani adam başına düşen sermayedeki artışa) bağlı olduğunu göster-
mektedir: 

gy = f(gk)  m > 0; / ' > 0; / " < 0. (21.1) 

ŞEKİL 21.1. 

Şekilde görüldüğü gibi adam başına düşen gelirdeki artış, adam 
başına düşen sermayedeki artışa bağlı olmakta ve bu ilişki, hem ser-
maye birikiminin hem de teknolojik gelişmenin verimlilik üzerindeki 
etkisini göstermektedir. Kaldor, neoklasik üretim fonksiyonunun  gös-
terdiği output-sermaye ilişkisini bir kenara atmakta, uzun dönem bü-
yüme sürecinde, sermaye-output ilişkisi yerine, sermaye stokunun bü-
yüme oranıyla outputun büyüme oranı arasındaki ilişkiyi ön plana 
almaktadır. Böylece, Kaldor modelinin stratejik değişkeni sermaye 
stoku değil bunun artış oranı, diğer bir deyimle de yatırımlardır. 

(21.1)'deki fonksiyon,  bir dinamik azalan verim ilişkisini  ortaya 
koymaktadır. Ancak bu ilişki, neoklasik üretim fonksiyonunda  olduğu 
gibi sermaye stoku  ile output arasında  değil,  gy ile gk  arasındadır. Ser-
mayenin büyüme oranı sıfır  olduğu zaman bile Kaldor, yaparak öğ-
renme gibi nedenlerle verimliliğin artacağını belirtmektedir. Şekil 
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21.1.'de T noktası, gk  — 0 olduğu zaman gy 'nin pozitif  olacağını, yani 
bu durumda da verimliliğin artabileceğini göstermektedir. [/(O) > 0]. 
Sermaye birikimi bu noktadan itibaren verimliliği artıracak ( / ' > 0); 
ancak bu artış, azalan bir oranda olacak ( / " < 0); diğer bir deyimle, 
sermaye birikimi arttıkça verimlilikteki artış oranı düşecektir. Bu 
ilişkinin hangi biçimi alacağı, yani eğrinin eğiminin azalış oranı ve eğrinin 
diyagramdaki yeri, teknolojik yeniliklerin akış hızına ve bu yeniliklerin 
uygulanma derecesine bağlıdır. Yeniliklerin hızla ortaya çıktığı ve 
uygulandığı bir ekonomide, teknolojik gelişme fonksiyonunun  eğimi daha 
yavaş azalacağı gibi eğri daha üst bir düzeye kayacaktır. 

Şekil 21.1.'de orijinden geçen doğru (gy  — gk)  ile teknolojik geliş-
me fonksiyonunun  [ / (gk)  ] kesim noktasında gy = gk  olmaktadır. D 
noktasının sol tarafında  verimlilik artış oranı sermaye birikimi ora-
nından daha yüksektir (gy > gk).  Sermaye birikim oranı gk*'dan daha 
düşük olduğu zaman (g t), adam başına düşen output, adam başına düşen 
sermayeden daha hızlı arttığı için, sermaye-hasıla katsayısı düşecektir. 

Aynı şekilde uzun dönem denge büyüme oranı gk*'den büyük ol-
duğu zaman (g2), sermaye-hasıla katsayısı sürekli olarak artacaktır. 
Dolayısıyla, durağan  durum  dengesiyle bağdaşan denge noktası D'dir. 
Ekonomi bu noktada dengeye geldiği zaman hem sermaye stoku hem 
de output aynı oranda büyüyecek ve sermaye-hasıla katsayısı uzun 
dönemde sabit kalacaktır. Böylece modelde sermaye-hasıla katsayısının 
değişmesi, teknik gelişmenin aldığı biçime değil (örneğin sermaye 
veya işgücü kullanımlı veya nötr gibi); sermaye birikiminin hızı ile 
teknik yeniliklerin uygulanma derecesine, diğer bir deyimle de ekono-
minin teknik  dinamizmi'ne  bağlı olmaktadır. 

Teknolojik gelişme fonksiyonunun  altında bir output-sermaye ilişki-
sinin yattığını görmekteyiz. Ancak bu, neoklasik anlamda bir azalan 
verim ilişkisi değildir. Şekil 21.1.'de D noktasına kadar olan bölümde 
outputun artış oranı sermayenin artış oranından daha fazladır;  gy>gk-
Böylece bu noktaya kadar, output  ile sermaye arasında artan verim 
ilişkisi vardır. Eğer sermayenin uzun dönem büyüme oranı gk*  ise ve 
ekonominin teknik dinamizmi değişmiyorsa (yani teknolojik gelişme 
fonksiyonu  kaymıyorsa), uzun dönemde bu oranda büyüyen bir eko-
nomide sermaye stoku ile hasıla arasında sabit verim ilişkisi egemen 
olacaktır. Aynı şekilde sermayenin büyüme oranı gfc*'dan  büyük ol-
duğu zaman ise azalan verim söz konusudur. 

Ekonomi, Şekil 21.1.'deki D noktasında dengeye ulaşırsa, adam 
başına düşen sermaye stokunun ve gelirin büyüme oranları birbirine 
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eşit olacak ve uzun dönemde sermaye-hasda katsayısı değişmeyecektir. 
Böylece bu denge noktası hem dinamik dengenin gerektirdiği özelliklerle, 
hem de kapitalizmin olguları  ile bağdaşmaktadır. Dengenin bu nok-
tada gerçekleşmesini sağlayan mekanizma kapitalistlerin yatırım dav-
ranışlarıdır. Kaldor'un burada kullandığı yatırım fonksiyonu,  daha 
önce, uzun dönem dengesinin tam istihdamı sağlayacağını gösterirken 
kullandığı uyarılmış yatırım fonksiyonunun  bir uzantısıdır. 

Bu fonksiyon,  yatırımların tasarruflardan  tamamen bağımsız 
olduğunu ve birbirine bağlı iki unsur tarafından  etkilendiğini varsay-
maktadır. Bu unsurlar; beklenen talep artışı ile beklenen kâr oranıdır. 
Bu iki unsurun yatırımlar üzerindeki etkilerini incelemeden önce, bek-
leyişlerin oluşması sorununun, Kaldor modelinde durgun bekleyişler 
varsayımı yapılarak çözümlendiğine işaret edelim. 

Kaldor modelindeki yatırım fonksiyonunda,  beklenen talep ar-
tışının yatırımlar üzerindeki etkisi, hızlandıran  etkisi şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Bu etki, en geniş anlamında, talep ve outputun, kapasitedeki 
artışa kıyasla  daha hızlı bir oranda artmasının, yatırımlar üzerindeki 
etkisidir. Durgun bekleyişler modeli, beklenen talep veya output 
artışının bir dönem önce gerçekleşen talep artışına eşit olduğunu var-
saydığı için, satışların (talebin) sürekli olarak arttığı bir ekonomide, 
sermaye stoku  da sürekli olarak artacaktır. Bu artışın hangi ölçüde ola-
cağını belirleyen şey, kapitalistlerin, output ile output kapasitesi  ara-
sında  sağlamak ve sürdürmek istedikleri dengedir. Talep output kapa-
sitesinden daha hızlı arttığı zaman yatırımlar uyarılacak ve herhangi 
bir dönemde output kapasitesi, bir önceki dönemdeki output artış 
oranına eşit bir oranda artırılacaktır. Bu anlamda model, anlık  intibak 
modelidir; yani output ile output kapasitesi arasındaki denge bir dö-
nemde sağlanmaktadır. 

Talep-yatırım ilişkisi, talebin sabit bir oranda arttığı bir dönemde 
sermaye stokunun da sabit bir oranda artacağını göstermektedir. Bu 
ise, talebin uyardığı yatırımların artış oranının her dönemde aynı olması 
anlamına gelir. Yatırımların daha yüksek bir oranda artması için, 
outputun büyüme oranının artması gerekmektedir. Oysa, yatırımlar 
sabit bir oranda büyüdüğü sürece outputun büyüme oranının artması 
olanaksızdır. Böylece, talep-yatırım ilişkisi, teknolojik gelişme eğrisi 
üzerindeki herhangi bir noktanın uzun uönem denge noktası olabileceğini 
göstermektedir. Örneğin Şekil 21.1.''de g t noktası, adam başına sermaye 
stokunun fe,  oranında büyümesi halinde, output kapasitesinin sürekli 
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olarak y\ oranında büyüyeceğini göstermektedir. Talep-yatırım ilişkisi, 
outpııtun bu oranda büyümesi için gerekli olan yatırımların yapılacağım 
belirtmektedir. Bu yatırımlar, adam başına sermaye stokunun sabit bir 
oranda (g, oranında) büyümesini sağlayacak bir düzeyde olacak; out-
putun büyüme oranı değişmediği için, sermaye stoku zaman içinde 
büyüdüğü halde, yatırımların büyüme oranı değişmeyecektir. 

Sermaye stokunun sürekli olarak büyümesi firmaların  büyümesi 
anlamına gelmektedir. Talep, her dönemde aynı oranda büyüdüğü 
için, firmaların  üretim kapasitesinin büyümesini sağlayan yatırımlar 
ilâve bir risk unsuru taşımayacaktır. Dolayısıyla talebin uyardığı yatı-
rımların yapılması için, beklenen kâr oranının, gerçekleşen veya mev-
cut sermaye stoku üzerinden elde edilen kâr oranından daha büyük olma-
sı gerekmemektedir. 

Ancak, outputun büyüme oranının gerektirdiği yatırımlardan daha 
fazla  yatırım yapılması için, bu yatırımların mevcut sermaye stokuna 
oranla daha kârlı olması gerekir. Bu ise kâr bekleyişlerine bağlıdır. Kâr 
bekleyişleri yüksek olduğu zaman, kapitalistler, talep-output kapasitesi 
dengesinin gerektirdiği yatırımlardan daha fazla  yatırım yapabilirler. 

Beklenen kâr oranı (r*), birim outputun gerektirdiği sermaye stoku 
(Y/K) ile beklenen kâr marjına (P /Y)* bağlıdır: 

r* = (Y/K)  (P/Y)*  (21.2) 

Bu eşitlik output artış oranının sermaye stokunun artış oranından fazla 
olduğu bir dönemde, beklenen kâr oranının yükseleceğini ortaya koy-
maktadır: gy > gk  olduğu zaman, sermaye-hasıla oranı azalmakta, 
Y / K artmaktadır. Eğer kâr marjında bir azalma beklenmiyorsa, bek-
lenen kâr oranı aermaye-hasıla oranı ile ters yönde hareket eder. Ger-
çekleşen kâr marjı ise Kaldor modelinde, yatırımların millî gelir 
içindeki payına bağlıdır. Outputun sermaye stokundan daha yüksek, 
sabit bir oranda büyüdüğü bir dönemde, yatırımların millî gelir için-
deki payı, sermaye-hasıla oranına eşit bir oranda düşecek; gerçekleşen 
kâr oranı sabit kalırken kârların millî gelir içindeki payı azalacaktır. 
Bu durumu incelemek için klasik tasarruf  fonksiyonu  varsayımı ya-
parak ekonominin Şekil 21.1.'deki g, noktasında büyümekte olduğunu 
düşünelim, t—1 dönemiyle t—2 dönemi arasında yatırım-gelir, kâr-
gelir ve sermaye-hasıla katsayıları aynı oranda değişmektedir: 

(I1IK1)=(I2IK2)=gk+n=gK;  A Y,/Y,=• AY2IY2=gy+n=gY  (21.3) 
dir. K2=Kl-\-I1  olduğundan, bu denge durumunda I2  = (1 -{-gK)I, 
olduğu, yani yatırımların gK  oranında büyüdüğü görülebilir. Diğer 
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yandan gy>gk  olduğu için, sermaye-hasıla katsayısı (1 + g K ) /(I +gy) 
oranında azalmaktadır: 

v1 = KiIY1  v2 = K 2 / y 2 =K , ( l+g g ) / y , ( l+g y )=^ [ ^ j (21.4) 

ve: 

«2 M = ( l + g K ) / ( l + g y ) < 1 veya ı>2 < vr (21.5) 
Diğer yandan, I, /Yj = gKv1  ve / 2 / Y2 = gKv2  olduğu için, yatırımların 
millî gelir içindeki payı sermaye-hasıla katsayısıyla aynı oranda azal-
maktadır. I / Y = P / Y olduğundan kâr payı da aynı oranda azalmak-
tadır. Buna karşılık, gerçekleşen kâr oranı: 

r = ( P İ K )  = ( P / Y ) (Y/K) (21.6) 

P / Y ve Y/K  (hasıla-sermaye oranı) aynı oranda fakat  ters yönde 
değiştiği için kâr oranı sabit kalacaktır. 

Böylece, eğer (21.2)'deki ifadede  beklenen kâr marjı gerçekleşen kâr 
marjına eşitse, beklenen kâr oranı gerçekleşen kâr oranından yüksek 
olmayacağı için, kâr bekleyişlerinin yatırımları uyarması söz konusu 
olamaz. 

Kaldor bu aşamada kâr bekleyişleri için durgun bekleyişler hi-
potezinin gl  noktasmda uygulanamayacağını, sadece D noktasında 
bunun geçerli olabileceğini belirtmektedir. Bunun nedeni şu şekilde 
açıklanabilir: gl  noktasmda kâr oranı sabit kalmakta, sermaye-hasıla 
katsayısı, yani birim outputun gerektirdiği yatırım miktarı azalmakta-
dır. Eğer kapitalistlerin kâr oranı bekleyişlerinin esnekliği, sermaye-
hasıla katsayısındaki değişmeler için yüksek, kâr marjındaki değişmeler 
için düşük ise; gt noktasında beklenen kâr oranı, gerçekleşen kâr ora-
nından daha yüksek olacaktır. Diğer bir deyimle bu, kapitalistlerin, 
kâr marjındaki düşmeyi tam olarak tahmin edememeleri demektir. Bu 
nedenle Kaldor, sermaye-hasıla katsayısının düşmekte ve kâr oranının 
sabit kalmakta olduğu bir dönemde, kapitalistlerin kâr bekleyişlerinin 
yüksek olacağını varsaymaktadır. Böylece, g, noktasında yatırımların 
artış oranı, outputun J'ı oranında artması için gerekli olan oranm üze-
rinde olacak ve kâr bekleyişleri yatırımları uyaracaktır. Diğer yandan, 
kâr bekleyişlerinin yatırımları uyarması halinde yatırımların millî 
gelir içindeki payı artacağı için, kâr marjının düşmesi de bir dereceye 
kadar engellenecektir. Yatırımlardaki artış, outputun artış oranını, 
sermaye stokunun artış oranından daha az artıracağı için, sermaye-
hasıla katsayısının düşme hızı yavaşlayacaktır. Ancak, bu katsayı D 



t e k n o l o j i k g e l i ş m e v e d i n a m i k d e n g e 605 

noktasına kadar düşmekte devam edeceği için kâr bekleyişlerinin uyardı-
ğı yatırımlar azalan bir oranda artacak, D noktasında ise yatırımların 
artış oranı kâr bekleyişleri tarafından  etkilenmeyecek, hem sermaye 
stokunun hem de outputun artış oranına eşit olacaktır. Bu noktadan 
sonra yatırımlar sadece talep tarafından  uyarılacak ve yatırım artış 
oranı, outputun ve sermaye stokunun beli bir oranda büyümesini 
sağlayacak düzeyin üzerine çıkmayacaktır. 

Kısaca, uyarılmış yatırım fonksiyonunda  yatırımların büyüme 
oranı, gy—gk'nın, diğer bir deyimle, hasıla-sermaye katsayısının değiş-
me oranının bir fonksiyonu  olmaktadır: 

Uyarılmış yatırım fonksiyonu  sadece gy ile gk"nm  eşitlenmesini değil, 
meydana gelen dengenin kararlı bir denge olmasını da sağlamaktadır. 
Denge noktasında meydana gelen bir sapma, yatırımların ters yönde 
değişmesi ile giderilecek, denge noktasının solunda yatırımlar artarak, 
sağında ise azalarak ekonominin D noktasına dönmesi sağlanacaktır. 

Kaldor modelini, Harrod modelinin temel sorunları açısından de-
ğerlendirirsek şu özelliklere sahip olduğunu görürüz: 

i. Teknolojik  Gelişme: Harrod'da dışsal  olarak belirlenen doğal 
büyüme oranı iki unsura dayanmaktadır; işgücünün büyüme oranı ve 
nötr teknolojik gelişme oranı. Harrod'da her iki oran da sistemin değiş-
kenlerinden bağımsız olup modele parametre olarak girmektedir. Oysa 
Kaldor modelinde, işgücünün büyüme oranı tamamen dışsal etkilerle 
belirlendiği halde, teknolojik gelişme oranı sermaye stokunun büyüme 
oranı tarafından  belirlenmekte, böylece doğal büyüme oranı dışsal 
olmaktan çıkmaktadır. Bunun sonucunda doğal büyüme oranı ile ge-
rekli büyüme oranı arasındaki denge, neoklasik yaklaşımla Kaldor-
Pa9İnetti modelinin ilk yaklaşımında olduğu gibi, sadece gerekli bü-
yüme oranmdaki değişmelerle değil, aynı zamanda doğal büyüme 
oranındaki değişmelerle de sağlanmaktadır. Doğal büyüme oranını 
dışsal olmaktan çıkaran ilişki, Kaldor modelinin teknolojik gelişme 
fonksiyonunda  ortaya çıkmaktadır. Şekil 21.1.'de incelenen bu fonk-
siyonun şu biçimde olduğunu varsayalım; 

gy>gk  iken /'  > 0 

(21.7) 
gy<gk  iken / ' < 0 

21.3. KALDOR MODELİ:  SENTEZ 
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gy M = go + - "] gc > 0 ve o < / l (21.8) 

Burada gy(t),  t döneminde adam başına düşen millî gelirin büyüme 
oranıdır. gY  toplam millî gelirin büyüme oranı olduğundan gy = gY—n 
olacaktır. gK(t)  ise t döneminde toplam  sermaye stokunun büyüme ora-
nıdır. Böylece adam başına düşen sermaye stokunun büyüme oranı 
gK—n  olmaktadır. g0, sermaye birikimi olmadığı zaman, yaparak öğ-
renme gibi etkilerle adam başına düşen gelirde artış sağlanacağını gös-
termektedir. Bu fonksiyonda  sadece n dışsal olarak verilmiştir, o 
birden küçük olduğundan, adam başına düşen sermaye artarken 
verimlibk daha düşük bir oranda artacaktır. 

ii. Yatırım  Fonksiyonu:  Kapitalistlerin yatırım yapmadaki davra-
nışları konusunda Harrod modeliyle Kaldor modeli arasında önemli 
bir benzerlik vardır. Bu benzerlik, her iki modelin de yatırım-output 
arasındaki hızlandıran  ilişkisine dayanması şeklinde ortaya çıkmak-
tadır. Ancak, hızlandıran ektisine ilâveten Kaldor modelinde beklenen 
kârlar da yatırımlar üzerinde etkili olmaktadır. Toplam uyarılmış ya-
tırımlara I;  talep tarafından  uyarılmış yatırımlara IT  ve kâr bekleyişleri 
tarafından  uyarılmış yatırımlara I p dersek, I — I r + I p olacaktır. (21.7) 
deki eşitlikte tek bir fonksiyon  içinde gösterilen toplam uyarılmış 
yatırımların bu iki kesimini, farklı  fornıel  ilişkilerle göstermek mümkün-
dür. 

IT  ile talep ilişkisinin hem Harrod'da hem de Kaldor'da aynı man-
tıkla ele alındığına yukarda değinilmişti. Ancak, Kaldor'un teknolojik 
gelişme fonksiyonu,  yatırım-output ilişkisinin Harrocl'dan daha değişik 
bir biçimde ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Harrod'da yatırım-talep 
ilişkisi sermaye-hasıla katsayısı aracılığıyla kurulmaktadır. Bu katsayı 
sabit olduğu zaman, talepte meydana gelen artışın output kapasitesinde 
aynı oranda bir artışa yol açması için, sermaye stokunun büyüme ora-
nıyla outputun büyüme oranının aynı olması gerekmektedir. Diğer 
bir deyimle, Harrod'un hızlandıran ilişkisi sabit bir sermaye-hasıla ora-
nına dayanmaktadır. Kaldor modelinde ise bu, ancak D denge nokta-
sında gerçekleşmektedir. Bu noktanın solunda, örneğin, g, noktasında 
sermaye stokunun artış oranı outputun artış oranından daha küçük 
olduğu halde talep - output kapasitesi eşitliği sağlanmaktadır. Bunun 
nedeni ise teknolojik gelişme fonksiyonudur.  Harrod'da belli bir sermaye-
hasıla katsayısının sürdürülmesi söz konusudur ve bu sağlandığı 
zaman output kapasitesi-talep eşitliği sağlanmaktadır. Kaldor'da ise 
output kapasitesinin büyüme oranının talebin büyüme oranına eşit 
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olması için, sermaye stokunun talep ile aynı oranda artması gerekme-
mektedir. Dolayısıyla, Kaldor modelinde sermaye-hasıla katsayısı 
düştüğü zaman bile yatırımların artış oranının artması gerekmemekte-
dir: Harrod'da t>'nin azalması outputun kapasiteden daha fazla  artması 
demek olduğu halde, Kaldor modelinde v azalırken output kapasitesi 
taleple aynı1 oranda artabilir. 

Bunu formel  bir biçimde görebilmek için Şekil 21.1.'de y, noktasını 
kl  noktası ile kıyaslayalım. Moldede her dönemde arz-talep dengesi 
fiyatların  ve kâr payının değişmesi ile sağlandığı için, y, hem talebin 
hem de output kapasitesinin artış hızını göstermektedir. t = l dönemin-
de output y, kadar arttığı zaman toplam talep de y t kadar artacaktır 
(burada kâr bekleyişlerinin yatırımlar üzerindeki etkisi göz önüne alın-
mamaktadır). t= 2 döneminde output kapasitesini y, oranında artır-
mak için, kapitalistler, sermaye stokunun büyüme oranını y,'e çı-
karmak zorunda değildirler: kt  (=gj) kadarlık bir sermaye birikim 
oranı, outputun t = 2 döneminde de yl oranında büyümesini sağlayacak-
tır. Dolayısıyla t = 2 döneminde gerekli olan yatırım düzeyi, sermaye 
stokunu g, kadar artıracak düzeydir. Böylece adam başına yapılması 
gereken yatırım miktarı sermaye stokunun [(y, — g0) /a] + n oranında 
büyümesi için gerekli olan yatırımlara eşittir. 

_ „ _ t f l L i  < 8 , w ( 2 1 . „ 

olacaktır. (21.9) adam başına yapılan sermaye birikimi vermekte ve 
bu, output artış oranından (gy)  küçük olmaktadır. Buradan Kal-
dor'un talep tarafından  uyarılmış yatırım fonksiyonuna  ulaşabiliriz: 

IT  ( t+1) = n K  (t) + 8y^a~go  K(t)  (21.10) 

Yatırımlar t + 1 döneminde bu ifadedeki  değere eşit olduğu zaman, t + 1 
döneminde output kapasitesinde meydana gelen artış, t dönemindeki 
output artışına eşit olacaktır. Dikkat edilirse a = l ve g0 = 0 olduğu 
zaman bu ifade  Harrod'un yatırım fonksiyonununa  dönüşmektedir. 
Bu takdirde gy(t)'nin yerini, dışsal olarak verilmiş bir teknolojik ge-
lişme oranı alacaktır. Denge durumunda toplam  sermaye stokunun 
büyüme oranı toplam  gelirin büyüme oranına eşit olacak; bunlar da 
işgücünün büyüme oranı ile teknolojik gelişme oranınm toplamına 
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eşitlenecektir. Bu durum Kaldor modelinde sadece D noktasında ortaya 
çıkmaktadır. 

Kâr bekleyişlerinin yatırımlar üzerindeki etkisine gelince; eğer kâr 
oranının artacağı bekleniyorsa toplam yatırımlar (21.10)'daki düzey-
den daha yüksek olacak, diğer bir deyimle, f+1  döneminde output 
kapasitesi t dönemindeki output artış oranmdan daha fazla  artacaktır. 
Yukarıda bunun, sermaye-hasıla katsayısının değişme oranına bağlı 
olduğunu görmüştük. Böylece: 

Ip  ( t+1) = b (v'  = Y/K; b>0) (21.11) 

kâr bekleyişlerinin uyardığı yatırımları vermektedir. gy>gk  olduğu 
sürece v'  artacağı için kâr bekleyişlerinin uyardığı yatırımlar pozitif 
olacaktır. 

Toplam uyarılmış yatırımları (21.10) ve (21.11)'den türetirsek: 

I(t+1)  = n K(t)  + K(t)  + b (21.12) 

Bu fonksiyon,  gy > gK—n  olduğu zaman hem hızlandıran etkisiyle 
hem de kâr bekleyişlerinin etkisiyle yatırımların artacağını göstermek-
tedir. gy — gK—n  olduğu zaman dv'  jdt  = 0 olacağı için, kâr bekleyiş-
lerinin yatırım üzerinde bir etkisi söz konusu olmayacak; adam başına 
düşen output, sermaye stoku ve yatırımlar aynı oranda büyüyecektir. 
Bu durumda gy=gK—n  eşitliğini kullanarak (21.8)'den: 

gy = & / ( ! - « ) ve gY  = gy + n = gK  (21.13) 
eşitliklerine ulaşırız. g0/(  1—a) uzun dönem verimlilik artış oranıdır; 
adam başına düşen output ile adam başına düşen sermaye stoku bu 
oranda artmaktadır. 

iii. Tasarruf  Fonksiyonu:  Harrod modelinde denge büyüme oranı 
( g w = s İv) sabit bir büyüme oranı olup sistemdeki değişkenlerden etki-
lenmemektedir. Kaldor modeli sınıfsal  tasarruf  fonksiyonu  varsayımı 
yaparak Harrod'un sabit olarak aldığı tasarruf-gelir  oranının (s) gelir 
dağılımının bir fonksiyonu  olduğunu göstermektedir. Gelir dağılım ise 
herhangi bir anda ortaya çıkan yatrım-tasarruf  dengesizliği nedeniyle 
değişmektedir. Tasarruf  oranı: 

SW = S r = ( s - V ) l Ü + sw (1 > ®C > ^ 0) (21.14) 
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olduğu için tasarruf-yatırım  dengesizliği fiyatlar  genel düzeyini etki-
leyecek ve parasal ücretler veri iken gelir dağlımı değişecektir. 

Böylece Kaldor modeli üç temel fonksiyondan  meydana gelmek-
tedir: Teknolojik gelişme fonksiyonu  (21.8); yatırım fonksiyonu  (21. 
12); tasarruf  fonksiyonu  (21.14). Bu üç eşitlikte beş bilinmeyen mev-
cuttur; gy, gK,  n, s ve P / Y . Bu bilinmeyenlerden işgücünün büyüme 
oranı dışsal olarak verilmiştir. Kalan dört değişkenin değerlerini 
belirlemek için gerekli olan eşitlik ise denge koşulu olan yatırım-tasar-
ruf  eşitliğidir; I  (t)  = S (t). 

Bu modelin uzun dönem dengesinin özellikleri daha önceki durağan 
durum dengesinin özelliklerinden farklıdır.  Bu fark  teknolojik gelişme-
den doğmaktadır. Modelde uzun dönemde  toplam millî gelir ve toplam 
sermaye stoku gy + n (=  gY  — gK)  oranında; adam başma düşen millî 
gelir ve sermaye stoku ise gy oranında büyümektedir. Sermaye-hasıla 
katsayısı değişmemektedir. Denge durumunda yatırım-millî gelir 
oranı değişmeyeceği için kâr payı ( P / Y ) ve kâr oranı, ( P / Y ) (Y/K), 
sabittir. Bunun sonucu olarak uzun dönemde, reel ücretler verimlilik 
artış oranına (gy)  eşit bir oranda artmaktadır. 

Kaldor modeli bu en genel şekliyle, hem doğal hem de denge büyü-
me oranınm değişerek uzun dönem dengesinin sağlandığını göstermek-
tedir. Burada açıklanması gereken bir husus; hemen hemen aynı tip 
yatırım fonksiyonu  varsaydıkları halde Harrod modelinin kararsız, 
Kaldor modelinin ise kararlı bir denge sağlamasıdır. Harrod modelinde 
sermaye stokunun büyüme oranı denge büyüme oranından (s  jv) bü-
yük olduğu zaman outputun büyüme oranı (gY) sermayenin büyü-
me oranmdan (gK)  daha büyük olacaktır. Bu durumda yatırımlar 
artacak, bu ise gk-j-n'yi  giderek s /f'den  uzaklaştıracaktır. Kaldor 
modelinde de gy > gK  — n olduğu zaman yatırımlar artmaktadır. An-
cak bu yatırımların, Harrod'da mevcut olmayan iki etkisi vardır. 
Bu etkilerden ilki kâr-millî gelir oranı özerindedir. Bu oran yatırım-
larla birlikte artacağı için, tasarruf-millî  gelir oranı ve bu nedenle de 
denge büyüme oranı artacaktır, ikinci etki ise output kapasitesi üze-
rindeki etkidir. Teknolojik gelişme sermaye birikimine bağb olduğu 
ve gy ile gk  arasında azalan verim ilişkisi bulunduğu için, yatırımların 
adam başma düşen outputun artış oranı üzerindeki etkisi, adam başma 
düşen sermaye stokunun büyüme oranı üzerindeki etkisinden daha az-
dır. Bu nedenle yatırımlar artarken bir yandan denge büyüme oranı 
artacak, diğer yandan ise gy—(gK—n)  farkı  azalacaktır. Bu ise dengenin 
kararlı olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Uzun dönem dengesinin varlığı ve kararlılığını göstermekten 
öteye Kaldor, bu dengenin tam istihdam dengesi olduğunu belirtmek-
tedir. Millî gelirin ve sermaye stokunun, işgücünün büyüme oranından 
daha yüksek bir oranda arttığı bir ekonomide, adam başına düşen 
sermaye stokunun artışına yol açan uyarılmış yatırımlar tam istih-
damı da sağlamaktadır. Kısaca, Kaldor modelinde yatırım fonksiyonu 
modelin en kritik fonksiyonudur;  bir yandan dengenin kararlı olmasını 
sağlarken diğer yandan da bu dengenin tam istihdam düzeyinin altın-
da gerçekleşemeyeceğini ortaya koymaktadır. 

Modelin uzun dönem dengesinin bu özellikleri bazı koşullara bağ-
lıdır. Bu koşullar; reel ücretler, kâr oranı, tasarruf  fonksiyonu  ve tekno-
lojik gelişme fonksiyonu  ile ilgilidir. 

a. Bölüşümle ilgili koşullardan ilki; reel ücretlerin denge durumun-
da, minimum reel ücret düzeyinin üstünde olması gereğidir. Eğer bu 
koşul gerçekleşmezse, kâr payı ve kâr oranı dengenin gerektirdiği 
düzeyin altına düşecektir. Bu ise sermaye birikiminin yavaşlamasına yol 
açabilir. Ancak, eğer teknolojik gelişme sağlanıyorsa, zamanla, adam 
başına düşen millî gelir artacağı için, reel ücretlerin bir aüre artmaması, 
kâr payının ve kâr oranının dengenin gerektirdiği düzeye çıkmasını 
sağlar. Reel ücretlerin adam başına düşen gelirle aynı oranda artması, 
ancak bu gelir düzeyi sağlandıktan sonra başlar. 

b. Bölüşümde ilgili ikinci koşul ise, denge  kâr  oranının, faiz  ora-
nının koyduğu minimum 3mırın üzerinde olması koşuludur. Bu koşul 
gerçekleşmediği takdirde, durağan durum dengesi sağlanamaz ve eko-
nomi uzun dönemde durgunluk içine düşer. Bu durumda, kâr oranının 
dengenin gerektirdiği kâr oranından ve minimum kâr oranından yüksek 
olması, ancak büyüme oranının denge büyüme oranından yüksek 
olması ile mümkündür (Şekil 21.1.'de D noktasının sağında). Bu tak-
dirde IjY  oranı dengenin gerektirdiği orandan büyük olduğu için 
kâr oranı dengenin gerektirdiği oranın üzerine çıkabilecektir. Böyle 
bir büyüme ancak belli bir süre gerçekleşebilir. Uzun süre depresyon 
içinde bulunan bir ekonomide, işgücünün, teknolojik yeniliklerin ve 
talebin artması nedeniyle yatırımlar uyarılarak denge düzeyinin üzerine 
çıkabilir. Ancak ekonomi uzun süre böyle bir büyümeyi sürdüremez; 
zira kapitalistler, bu durumda kâr ve talep bekleyişleri konusunda 
yandmış olacaklardır. Kısaca, denge ancak faiz  oranının düşmesiyle 
gerçekleşebilir - zira minimum faiz  oranı (ki bu Keynes'in uzun dönem 
likidite tuzağı tarafından  belirlenen bir faiz  oranı olabilir) durağan-
durum dengesiyle bağdaşmamaktadır. Faiz oranının reel olarak düş-
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mesi için fiyatların  ve parasal ücretlerin yükselmesi gerekmektedir. 
Bu sağlandığı takdirde uzun dönem durağan durum dengesine ulaşı-
Iabilirse de, bu, uzun dönemde sürekli bir enflasyonu  gerektirmektedir. 

c. Tasarruf  fonksiyonu  ile ilgili koşul ise 0 ^ sw < sc < J / Y 
sınırla m asıdır. Bu koşul yatırım-tasarruf  dengesinin gelir dağılımındaki 
değişmeler yoluyla sağlanması için gereklidir. Bu gerçekleşmediği 
takdirde, daha önce de görüldüğü gibi, fiyat-parasal  ücret dengesi 
sağlanamayacaktır. Yatırımlar tasarruflardan  büyük olduğu zaman 
fiyatların  artması tasarrufları  artırarak talep fazlasının  ortadan kaldıra-
mayacağı için, fiyatlar  sürekli olarak artacak, parasal ücretlerin bir 
süre sonra bu artışa ayak uydurması enflasyona  yol açacaktır. 

d. Son olarak, teknolojik gelişme fonksiyonunun,  azalan verim 
göstermesi gerekir. Eğer artan veya sabit verim varsa, sistem uzun 
dönem dengesini sağlamayabilir veya bu denge kararsız olabilir. Şe-
kil 21.2.a. ve 2.b.'de alternatif  teknolojik gelişme fonksiyonları  göste-
rilmektedir. Şekil 2.a.'da TT doğrusu artan verim göstermektedir, [yani 
(21.8)'de a > 1 durumu]. Bu durumda denge mevcut değildir. T'T' doğ-
rusu da artan verim gösterdiği halde D' noktası bir denge noktasıdır. 
Ancak bu denge kararlı bir denge değildir.'Şekil 2.b.'de iki farklı  denge 
noktasından D, kararlı bir denge noktası olduğu halde D2 kararsızdır. 

Bütün bu koşullar gerçekleştiği takdirde Kaldor modeli hem 
uzun dönem dengesinin varlığını ve kararlılığını ortaya koymakta, hem 
de kapitalizmin olgularını  açıklayabilmektedir. Model bütün bunları 
bir üretim fonksiyonu  kullanmadan başarmaktadır. Sermaye-hasıla 
ilişkisi yerine modelde bunların büyüme oranları arasındaki ilişki esas 
alınmaktadır. Aynı şekilde neoklasik yaklaşımın temel uğraşı konu-
larından biri olan teknik seçimi veya sermaye-hasıla ve sermaye-işgücü 
katsayıları seçimi, "mikro ekonomik sorunlar" olarak bir kenara atıl-
maktadır. Öncelik modelde, hangi teknikle  değil, ne kadar  üretildiği soru-
nuna verilmiştir. Sermaye-hasıla katsayısı belirlenmemekte; sadece 
bunun değişmesi sorunuyla bunun kapitalistlerin kâr bekleyişleri 
üzerindeki etkileri incelenmektedir. Diğer bir deyimle bu katsayı tek-
nik bir seçimi göstermemekte, tersine belli bir yatırım-büyüme sürecinin 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Modele dinamik nitelik veren iki temel unsur vardır; teknolojik . 
gelişme ve kâr bekleyişleri. Kaldor, bekleyişler sorununu talebin ya-
tırımlara etkisi bakımından durgun olarak çözümlemiş, ancak, kâr 
bekleyişlerinde modele belli bir esneklik sokmuştur. Bu unsur modeli, 
hem neoklasik hem de Harrod yaklaşımından önemli ölçüde farklı  kıl-
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maktadır. Teknolojik gelişme fonksiyonu  sadece uzun dönem dengesinin 
niteliğini belirlememekte, aynı zamanda farklı  teknik dinamizme sahip 
ekonomilerin farklı  uzun dönem dengesine sahip olacaklarmı göster-
mektedir. Kısaca model, sürekli bir büyümenin sağlanması için out-
putun, sermaye birikimine bağlı olarak artması ve sermaye birikimini 
sağlayan yatırımların da outputtaki artışlar tarafından  uyarılması ge-
rektiğini göstermektedir. 

21.4. YILLANMA  MODELİ 
t 

Kaldor, yukarıdaki yaklaşımında sermaye stokunun ölçülmesi 
sorunundan ve sermaye stoku ile hasıla arasında bir ilişki kurmaktan 
kaçınarak modelini sermaye stokunun büyüme oranı üzerine kurmuştur. 
Ancak, bu çabaya rağmen, sermaye stoku kavramı ve bununla ilgili 
sorunlar model içinde kaçınılmaz bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 
Kaldor, her ne kadar yatırımların (beklenen) kârlılığını mevcut sermaye 
stoku üzerinden gerçekleştirilen kâr oranından bir ölçüde bağımsız-
tutmuşsa da, denge durumunda model kâr oranını da belirlediği için, 
bu oran sermaye stokundan bağımsız değildir. Aynı şey sermaye biriki-
mi veya sermaye stokunun büyüme oranı için de söz konusudur. Di-
ğer yandan modelin dinamik denge süreci, sermaye - hasıla katsayısının 
değişme  oranına bağlı olmakla beraber, bu oran mevcut sermaye sto-
kunun output ile olan ilişkisinden ve bu ikisinin büyüme oranların-
dan bağımsız değildir. Sermaye stokunun ölçülmesi denge  durumunda 
ortaya bir sorun çıkarmayabilir. Zira bu durumda kâr oranı değiş-
memekte ve bekleyişler durgun bir hale gelmektedir. Ancak model, 
sadece denge durumunun özelliklerini incelememekte, dengeyici sü-
reç ile denge durumunun kararlılığı sorunlarını da ele almaktadır. Bu 
süreç içinde bekleyişler dinamik bir nitelik almakta ve kâr oranı sürekli 
olarak değişmektedir. Bunun sonucunda sermaye stokunun büyüme ora-
nının ölçülebilmesi sorunu, neoklasik teorideki, sermaye stokunun 
ölçülebilmesi konusunda ortaya çıkan sorunlardan farklı  değildir. 

Diğer yandan Kaldor'un teknolojik gelişme kavramı, üretimin 
teknolojik özelliklerinin ortaya çıkardığı üretim araçlarının fiziksel 
niteliklerinin farklılığı  ve bölünemezliği gibi sorunlara cevap vereme-
mekte ve bu konuda neoklasik yaklaşımdan farkh  çözüm getirememek-
tedir. Kaldor'un temel yaklaşımının; yani teknolojik gelişmenin 
sermaye birikimine bağlı olduğu hususunun neoklasik yaklaşıma 
kıyasla çok daha tutarlı olduğuna şüphe yoktur. Ancak, tekno-
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lojik gelişme olgusunun ele alınma biçimi neoklasik yaklaşımı andır-
maktadır: şöyle ki, modelde yatırımların sağladığı teknolojik gelişme, 
sadece yeni yatırımların verimliliğinin mevcut sermaye stokunun 
verimliliğinden fazla  olması anlamına değil, aynı zamanda mevcut 
stokun  verimliliğinin de artması anlamına gelmektedir. Yatırımların 
yeni bir teknoloji getirmesi ve bu teknolojinin mevcut sermaye stokunun 
içerdiği teknolojiden farklı  ve daha fazla  verimli olması mümkündür. 
Ancak, yatırımların getirdiği yeni teknoloji sadece yeni yatırımlar ta-
rafından  içerilebilir; mevcut sermaye stokunun bu yeni teknolojinin 
gerektirdiği biçimde değiştirilmesi olanaksızdır. Eğer mevcut sermaye 
stoku neoklasik teorinin 'macunu' gibi masrafsız  olarak anmda yoğu-
rulup farklı  bir biçim alarak yeni teknolojiye uydurulamıyorsa, verim-
lilik artışı sadece marjda, yani yatırımlarda sağlanır ve mevcut sermaye 
stokunun verimliliği bundan etkilenmez; diğer bir deyimle teknolojik 
gelişme bulaşıcı değildir. 

İşte modelin geliştirilmesinin en son aşamasında Kaldor, bütün 
bu sorunları göz önünde tutarak teknolojik gelişmenin bu özelliklerini 
içeren bir yeni model formüle  etmektedir. Bu model tamamen yatırım-
output ilişkisi üzerinde kurulmuştur. Teknolojik gelişmeyi sağlayan şey 
adam başına yapılan yatırımlardır. Ancak verimlilik artışı sadece 
yapılan yeni yatırımlarda ortaya çıkmaktadır. Bir dönem sonra yapılan 
yatırımlar bir dönem önce yapılan yatırımlara oranla daha fazla  verim-
lidir. Bunun doğal bir sonucu, sermaye stoku denen şeyin farklı  dönem-
lerde, farklı  miktarlarda ve farklı  tekniklere yapılmış yatırımlardan 
oluştuğudur. En son dönemde yapılan yatırımlar daha önceki dönem-
lerde yapılan yatırımlardan daha verimli olduğu için, sermaye stoku-
nun yaş bileşimi değiştikçe, bu stokun verimliliği de değişecektir. 

Böylece, modelin bu biçiminin daha öncekinden farkı  teknolojik 
gelişme fonksiyonunda  ortaya çıkmaktadır. Teknolojik gelişme yatırım-
ların getirdiği teknolojinin verimliliğine bağlı olduğu için bu fonksiyon, 
adam başına yapılan gayri safi  yatırımların  büyüme oranı ile, bu ya-
tırımların ortaya çıkardığı yeni teknik ve makinelerle çalışan işgücünün 
verimlilik  artış oranı arasındaki ilişki şeklinde tanımlanmaktadır. 
Görüldüğü gibi bu yeni biçimiyle teknolojik gelişme, outputun ve 
sermaye stokunun büyüme oranları (gy ve gk)  kavramlarını bir kenara 
atmakta, bunlar yerine yatırımların büyüme oranı ile bu yatırımların 
sağladığı outputun büyüme oranını esas almaktadır. Teknolojik^ gelişme 
yatırımların büyüme oranına bağlı olduğu için, kapitalistlerin yatırım 
yapmadaki davranışları da farklı  olacaktır. Bir önceki modelde yatırım 
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fonksiyonu  büyük ölçüde teknolojik gelişme fonksiyonuna  bağlı olmak-
taydı. Teknolojik gelişme fonksiyonunun  değişmesi yatırım fonksiyonunu 
da etkileyecektir. İleri bir tarihte yapılacak yatırımlar daha üstün tek-
nolojiyi içereceği için, son dönemde yapılan yatırımlardan daha verimli 
olacaktır. Bu durumda bugünkü yatırımların gelecekte yapılacak 
yatırımlarla ne ölçüde rekabet edebileceği teknolojik gelişmenin hızına 
bağlıdır. Bu ise yatırımların ekonomik  ve fiziksel  ömürlerinin  farklı 
olmasına yol açar. Teknolojik gelişmenin hızlı olduğu bir dönemde, yeni 
yatırımlar eski yatırımlara nazaran daha verimli olduğu için, eski 
yatırımlar mevcut ücret ve fiyat  düzeyinde yeni yatırımlarla rekabet 
edemayebilir ve net kâr sağlamayabilir. Bu durumda, geçmişte ya-
pılan yatırımlar fiziksel  olarak tamamen hurdalaşmadığı halde, 
ekonomik olarak bu yatırımların içerdiği teknik ve üretim araçla-
rıyla üretim yapmak kârlı bir iş olmaktan çıktığı için, bu üretim araçla-
rının ekonomik ömürleri dolmuş olacaktır. Kaldor, üretim araçlarının 
bu ekonomik aşınmasının kapitalistlerce bilindiğini ve onların ya-
tırım kararlarını etkilediğini varsaymaktadır. 

Kısaca, yıllanma modeli daha önceki modelden şu noktalarda ayrıl-
maktadır: a. Teknolojik gelişme fonksiyonu;  b. yatırım fonksiyonu; 
c. üretim araçlarının fiziksel  ve ekonomik ömürlerinin farklılığı.  Bu fark-
lılıkların bir sonucu olarak yıllanma modeli, sermaye stoku ile bunun 
büyüme oranı kavramlarını tamamen bir kenara atmakta, modelin 
koşulları altında bunların ölçülmesinin olanaksız olduğunu gösterme 
amacına yönelmektedir. Yatırımların tasarruflardan  bağımsız olduğu; 
sınıfsal  tasarruf  fonksiyonu,  parasal ücretlerin ve işgücünün büyüme 
oranının dışsal olarak verildiği, tam istihdamın uyarılmış yatırımlarla 
sağlandığı, yatırımların esas olarak output artışı tarafından  uyarıldığı 
hususları bu modelde de aynen saklı tutulmaktadır. Aynı şekilde, pi-
yasa konusunda yıllanma modeli de aksak rekabet koşullarını varsay-
mıştır. Bu koşullar altında firmalar  talep artışlarından yararlanarak 
piyasalarını genişletmek için belli bir kullanılmayan kapasiteyi mu-
hafaza  etme eğilimindedirler. Diğer yandan tam istihdam altında 
her dönemde yapılabilecek yatırımlar, ortaya çıkan yeni makineleri 
kullanabilecek işgücünün varlığına bağlıdır. Dolayısıyla, yatırım-
lar, kullanılabilir işgücünün belirlediği düzeyi aştığı zaman kullanıl-
mayan kapasite artacaktır. 

,Bu koşullar altında modelin temel ilişkilerini kısaca özetleyelim: 
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i. Teknolojik  gelişme fonksiyonu 

g< M = /[&(«)] / (0) > 0; / ' > 0; / " <0 . (21.15) 
Şekil 21.3.'de gösterilen bu teknolojik gelişme fonksiyonu,  Kaldor'un 
daha önce sermayenin büyüme oranı ile outputun büyüme oranı ara-
sındaki ilişki şeklinde tanımladığı teknolojik gelişme fonksiyonunun  (Şe-
kil 21.1.'in) özelliklerine sahiptir. (21.15)'de gl  (t),  t döneminde adam 
başına yapılan yatırımın büyüme oranıdır. Bu dönemdeki toplam 
yatırımlara /({); yeni makinelerde çalışacak işgücüne n(t)  dersek 
ı(t)=:I(t)  jn(t)  olur. Bunun büyüme oranı ise gt{t)=  [dı(t)  jdt]  [1 /ı(t)] ola-
caktır. gq(t)  ise t döneminde yapılmış yatırımlardan işgücü başına elde 
edilen outputun büyüme oranıdır. Bu dönemde yapılmış yatırımların iş-
gücü başına verdiği outputa q(t)  dersek gq{t)—  [dq(t)  jdt]  [1 /(/(t)] olacaktır. 

Bu teknolojik gelişme fonksiyonunun  azalan verimler göstermesinin 
nedeni teknolojik yeniliklerin sınırlı olmasıdır. Herhangi bir dönemde 
kapitalistlerin önünde yeni teknolojiyi içeren belli makineler vardır. 
D noktasının solunda bu makinelere yapılan yatırımların artış oranının, 
bu makinelerden elde edilen outputun artış oranından daha düşük 
olduğu görülmektedir. Ancak, adam başına yapılan yatırımların 
büyüme oranı (gt)  arttığı zaman, bu makinelerden elde edilecek out-
putun büyüme oranı (gq)  daha düşük bir oranda artmaktadır. Burada 

0 

T 

ŞEKtL 21.3. 
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dikkat edilmesi gereken husus, bu ilişkinin aynı tip makinelere yapılan 
yatırımlarla bu makinelerden elde eden outputun artış oranları ara-
sındaki ilişki olduğudur. Diğer bir deyimle, Şekil 21.3.'deki teknolojik 
gelişme fonksiyonu,  belli  bir dönemdeki  yatırım artış oranıyla output 
artış oranı arasındaki ilişkiyi göstermektedir; eksenler üzerindeki 
hareket zaman içinde hareket değildir. Bu fonksiyon,  herhangi bir dö-
nemde işgücü başına yapılan yatırımların büyüme oranı (g,) arttığı 
zaman, bu yatırımlardan elde edilecek outputun büyüme oranının (gq) 
artacağını ( / ' > 0), fakat  bu artışın azalan bir oranda olacağını ( / " <0) 
göstermektedir. 

ii. Yatırım  fonksiyonu:  Modelde kapitalistlerin yatırım yaparken 
iki kıstas kullandıkları öngörülmektedir. Bu kıstaslardan ilki kârlılık; 
ikincisi ise risk veya belirsizlik unsurunu karşılama kıstasıdır. Kârlılık 
kıstası; yatırımın beklenen ömrü süresince sağlayacağı net kâr ora-
nının, ekonomide diğer yatırımlardan elde edileceği beklenen kâr 
oranından düşük olmaması gerektiğini belirtmektedir. Eğer yatırımların 
beklenen ekonomik ömrü N;  fiziksel  yıpranma oranı d;  beklenen 
normal kâr oranı p ise, bu kıstas t döneminde yapılan yatırımların ( ı t), 
t ile N.  arasında sağladığı gelirin <5 + p oranı üzerinden indirilmiş de-
ğerinin, en azından yatırımların t dönemindeki maliyetine eşit olması 
gerektiğini belirtmektedir. Yatırımların t ile t-fiV  dönemi arasında 
sağlayacağı gayri sâfi  gelir J (q,  — wT*)  dT'dir (T=t.. . . t+N).  qt, t 
döneminde yapılan yatırımlardan elde edilen hasıla olup bu, t ile t-{-N 
arasında sabittir. wT*  ise T  döneminde (i < T ^ t -\-N)  beklenen ücret-
tir. v t , t döneminde yapılmış yatırımlardan, t ile t +IV arasında elde edilen 
gelirin net cari değeri ise, kâr kıstası: 

ı, ^ vt (21.16) 
olması gerektiğini gösterir, d  -f-  p = A dersek, vt; N,  w* ve A'nın bir 
fonksiyonu  olacaktır: 

vt =f  (N,  X) fN  > 0; fw*  <0 ; />. <0 . (21.17) 

Bu iki denklem, (21.16) ve (21.17), kârlılık kıstasına dayanan yatırım 
fonksiyonunu  vermektedir. 

Yatırımların asgari bir kârlılık düzeyinin üstünde bir kâr yarat-
ması koşulu dışında modelde, yatırımların başlangıçtaki sabit maliyetinin 
belli bir sürede karşılanması koşulu da vardır. Teknik gelişmenin sürek-
li olduğu, ücretlerin değiştiği bir ekonomide, uzun dönemli yükümlü-
lükler belli bir risk -ve belirsizlik unsuru içerirler. Yatırımların sabit 
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maliyet unsuru ne kadar fazla,  teknolojik gelişme ne kadar hızlı ise, 
bu unsurlar o derece yüksektir. Bu nedenle yatırım yapılırken, bunun, 
uzun dönem kârklığı kadar başlangıç maliyetini ne kadar bir süre 
sonunda amorti edeceği de önemlidir. Bunun ortaya çıkardığı kıstas 
amorti dönemi  (POP) kıstasıdır. Buna göre, yatırım yapıldıktan sonraki 
belli bir süre (örneğin h yıl) içinde, yatırımlardan elde edilen gayri 
sâfi  gelirin; başlangıç yatırımına eşit olması gözetilir: 

Burada sağ taraftaki  ifade,  h dönem (örneğin 5 yıl) içinde yatırımların 
sağladığı gayri sâfi  gelirlerin toplamını vermektedir. Modelde bu eşit-
lik sağlandığı takdirde, yatırımların kârlılığı kıstasının da (yani (21.16)-
daki eşitsizliğin de) sağlandığı varsayılmaktadır. Böylece, yatırımlar 
(21.18) tarafmdan  belirlenmiş olmaktadır. Diğer bir deyimle, modelin 
yatırım fonksiyonunu  belirleyen şey risk ve belirsizlik unsurlarının bir 
formülasyonu  olan POP kıstasıdır. 

iii. Ücret  bekleyişleri:  Yatırım fomksiyonundaki  ücret bekleyişleri 
konusunda Kaldor basit bir model önermektedir. Buna göre, ücretlerin 
t döneminden itibaren, t—j dönemindeki artış oranına eşit bir oranda 
artacağı beklenmektedir; yani, eğer ücretlerin t—j dönemindeki artış 
oranı ise, T  döneminde gerçekleşmesi beklenen ücretler: 

olacaktır. 

IV. Köhneleşme  kıstası:  Yukarıda, yatırımların fiziksel  ömürleriy-
Ie ekonomik ömürlerinin farklı  olacağını belirtmiştik. Yatırım fonksi-
yonunda görüldüğü gibi yatırımların fiziksel  ömürleri 1 jd olduğu halde 
ekonomik ömürleri IV'dir. Yatırımların ekonomik ömrünü belirleyen şey 
köhneleşme kıstasıdır. Teknolojik gelişme zaman içinde süregeldiği için, 
daha önce yapılan yatırımlar daha sonra yapılan yatırımlara kıyasla 
daha az kârlı olacaktır. Köhneleşme kıstası, yatırımların ücret maliyetin-
den daha yüksek veya ona eşit bir output sağladığı sürece kullanılacağını; 
ücret maliyeti outputun değerinden yüksek olduğu anda yatırımların 
ekonomik ömrünün sona ereceğini ve hurda haline geleceğini belirt-
mektedir. Buna göre t döneminde kullandmakta olan en yaşlı makine 
(yani t—N  döneminde yapılmış olan yatırım) üzerinden elde edilen kâr 
sıfır  olmaktadır: 

(21.18) 

w \ = w t ( 1 + / 3 ) (21.19) 

q — w, = 0 (21.20) 
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ît_jv t—N  döneminde yapılmış yatırımın t döneminde sağladığı outpu-
tun değeri; wt ise bu yatırımın t dönemindeki işletme veya ücret ma-
liyetidir. 

v. İşgücü;  Modelde işgücünün belli bir dışsal oranda büyüdüğü 
varsayılmaktadır. Ancak, herhangi bir t döneminde yapılacak yatırım-
ların kullanabileceği toplam işgücü, bu artışın sağladığı miktardan faz-
ladır. Bu fazlalık  iki nedenden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bir kere, 
her dönemde yatırımlar sabit bir oranda fiziksel  aşınmaya uğradığı 
için, aşınma oranına eşit bir oranda (<5 oranında) işgücü açığa çıkacak-
tır. Toplam istihdam L ise, her dönemde bu nedenle ortaya çıkan iş-
gücü SL'dir. Ayrıca, ekonomik ömrünü dolduran yatırımların hurdaya 
çıkması nedeniyle de işgücü açığa çıkacaktır. Böylece, yatırımların bü-
yüme oranı işgücünün büyüme oranını belli bir ölçüde aştığı halde 
kullanılmayan kapasite ortaya çıkmayabilir. 

Bu eşitliklere sınıfsal  tasarruf  fonksiyonu  ile yatırım-tasarruf 
dengesi eklendiği zaman modelin durağan durum dengesi çözümü elde 
edilir. Bu denge Şekil 21.3.'deki D noktasında gerçekleşmektedir. 
Bu noktada: 

g * = 4 L J - = 4 - J _ = A - 1 = ^ - 1 - (21.21) 
° dt  q dt  y dt  ı dt  w v ' 
olmakta; yatırım-gelir, kâr-gelir oranları ile yatırımların ekonomik ömrü 
(İV) uzun dönemde sabit kalmaktadır. Adam başına düşen outputun (y) 
büyüme oranı; yeni yatırımlardaki  verimliliğin (q) büyüme oranı; adam 
başına düşen yatırımların (ı) büyüme oranı ve reel ücretlerin büyüme 
oranı, teknolojik gelişme oranınına (g*)  eşit olmaktadır. Beel ücretler 
adam başma düşen millî gelirle aynı oranda arttığı için gelir dağılımı 
ve kâr oranı uzun dönemde sabit kalacaktır. Modelin uzun dönem 
dengesi kararlı bir tam istihdam dengesidir. 

Teknolojik gelişme fonksiyonu,  modelin diğer parametreleriyle; yani 
s, gn, h, p ve d  İle birlikte, yatırımların ortalama ekonomik ömrünü, 
köhneleşme oranını, yatırım-gelir ve kâr gelir oranlarını belirlemektedir. 
Teknolojik gelişme fonksiyonunun  bu önemine rağmen, modeli geç-
mişteki yaklaşımlardan ayıran en önemli özellik yatırım fonksiyonu-
dur. Bu fonksiyon,  daha önceki Keynesçi yaklaşımlarda olduğu gibi, 
yatırımları, marjinal etkinlikle faiz  oranı arasındaki farkın  bir fonksi-
yonu yapmamakta, beklenen kâr oranıyla POP kıstasına bağlamak-
tadır. Diğer yandan model, neoklasik unsurları içermemekte, üretim tek-
nolojisi ile bölüşüm arasında bir ilişki kurmamaktadır. 
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Model, bekleyişlerin tamamen gerçekleştiği; gerçekleşen kâr ora-
nıyla beklenen kâr oranının sürekli olarak birbirine eşit olduğu; bü-
tün yatırımların aynı kârı sağladığı altın çağ koşullarında kâr oranını 
da belirlemektedir. Bu durumda (21.16)'daki eşitsizlik eşitlik haline 
gelmekte; beklenen kâr oranı hem gerçekleşmekte hem de bütün ya-
tırımlar için aynı olmaktadır. Böylece model (sw  = 0) varsayımı yapı-
larak : 

g* + n = sc p (21.22) 
ilişkisini vermektedir, g* -\-n, Harrod'un doğal büyüme oranı olup bu 
ilişki, daha önceki Kaldor-Pasinetti modelindeki kâr-büyüme oranları 
ilişkisinin karşıtıdır. 

Özet olarak; Kaldor modeli, teknolojik gelişme fonksiyonuyla,  tam 
istihdam dengesiyle, yalırım fonksiyonuyla,  bölüşüm mekanizmasıyla 
ve sermaye stoku kavramını sistem dışı bırakmak suretiyle neoklasik 
yaklaşıma bir alternatif  getirmektedir. Ancak, bu modelin, sermaye 
teorisinin temel sorunları olan kâr oranının ve sermaye stokunun ölçül-
mesi sorunlarından tamamen sıyrıldığı ve bu açıdan birtakım içsel 
çelişkiler taşımadığı söylenemez. Modelde her ne kadar sermaye stoku 
ve kâr oranının ölçülmesi sorunları sadece denge çözümüyle sınırlı ise 
de, bunların ekonomiyi dengeye getiren süreç içinde de bilinmesi ge-
rekmektedir. Şöyle ki, kâr oranı modelde altın çağ koşullarında belir-
lenmekte ve gerçekleşen kâr oranıyla beklenen kâr oranı eşitlenmektedir. 
Ancak, modelin dengeleyici sürecinin belirlenmesi için kâr oranının 
bilinmesi gerekir. Yatırım fonksiyonundaki  beklenen kâr oranı (pj, 
sermaye stoku üzerinden uzun dönemde elde edilen kâr oranı oldu-
ğundan, beklenen kâr oranının saptanabilmesi için sermaye stokunun 
ölçülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ortaya totolojik bir önerme 
çıkmaktadır; denge durumunda, gerçekleşen kâr oranının denge kâr 
oranına eşit olmasının nedeni, beklenen kâr oranının (p) denge kâr ora-
nına (p) eşit elmasıdır. Bu önerme denge durumu dışında, sermaye 
stoku üzerinden uzun dönemde sağlanan kâr oranının ne olduğunu 
belirleyemeyeceği için, sermaye stoku üzerinden elde edilen kâr oranı 
ve sermaye stoku bilinmedikçe beklenen kâr oranının ne olduğunu sap-
tamak olanağı yoktur. Denge durumu bütün bekleyişlerin gerçekleştiği 
bir durum olduğu için, denge kâr oranının beklenen kâr oranı olduğu 
söylenilebilirse de, denge durumu dışında, beklenen kâr oranının ne 
olduğu modelde belirlenememektedir. 

Oysa kâr oranı modelde stratejik bir role sahiptir. Köhneleşme 
kıstası, yatırımların ekonomik ömrü ve bölüşüm, denge kâr oranı 
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tarafından  belirlenmektedir. Bu durumda modelin kâr oranının belir-
lenmesi konusundaki yetersizliği, modelden çıkan bütün diğer sonuç-
ları da etkileyecektir. 

Kâr oranı konusunda modelin içsel tutarsızlığa yol açtığı diğer 
önemli bir husus da köhneleşme kıstasıyla ilgilidir. Bu kıstas, (21.20), 
yatırımların ekonomik ömrünün, yatırımlar üzerinden elde edilen kâr 
oranının sıfır  olduğu zaman tükeneceğini belirtmektedir. Oysa modelde, 
aksak rekabet ve dolayısıyla, kapasite kullanımıyla fiyatların  be-
lirlenmesinde bu rekabetin unsurlarının egemen olduğu varsayılmak-
tadır. Köhneleşme kıstasının dayandığı kural serbest rekabet kuralı 
(fiyat=  değişen maliyet) olduğundan bu kıstas ile monopolcü rekabet 
ve monopolcü kârı varsayımlarının bağdaştırılması olanaksızdır. 
Monopolcü rekabet altında köhneleşme kıstası; q , _ N > w t olacak 
ve fiyat-maliyet  farkı  monopolleşme derecesi tarafından  belirlenecektir. 
x monopolleşme derecesinin belirlediği asgari kârlılık ise, köhneleşme 
kıstası vt N-wt=x  şeklinde yazılmalı ve x modele dışsal olarak girmelidir. 
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22. KALDOR-PASINETTI YAKLAŞIMININ DEĞERLEN-
DİRMESİ 

22.1 NEOKLASİK  TEPKİ:  DÜAL  MODEL 

Neoklasik okulun Kaldor-Pasinetti bölüşüm-büyüme modeline 
karşı tepkisi, bu modelin, neoklasik teorinin üretim fonksiyonunda 
ifadesini  bulan temel ilişkilerini; kısaca, kâr-verimlilik ve kâr oranı ile 
sermaye-hasıla ve sermaye-işgücü katsayıları arasındaki ilişkileri ve 
bu ilişkilerin altında yatan kâr ınaksimizasyotıu ve optimal seçim hi-
potezini bir kenara atması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Diğer bir de-
yimle neo-Keynesçi model neoklasik modeli eleştirmenin ötesinde bu 
modele bir alternatif  getirmektedir. Bu iki modelin birbiriyle bağ-
daşabilirliği, bunların genelliği ve gerçekçiliği, bu konuda ortaya çıkan 
tartışmaların özünü oluşturmaktadır. Bu açıdan neoklasiklerin kritik 
bir yaklaşımla ele aldıkları iki sorun bulunmaktadır: 

i. Pasinetti modelinin sonucu, yani durağan durum dengesinde 
kâr oranının, işçilerin tasarruf  oranından ve üretim fonksiyonunun 
parametrelerinden bağımsız olduğu sonucu neoklasik teorinin temel 
hipotezleriyle ne ölçüde bağdaşabilir? 

ii. Pasinetti modelinin sınırları ve bu sınırların kısıtlayıcılık de-
rece i nedir? Bu sınırlar ötesinde model geçerliğini kaybediyorsa neo-
klasik model onun yerini alabilir mi ? 

Neoklasik yaklaşımda bu sorunların veya en genel anlamında 
durağan durum dengesinin varlığının ve özelliklerinin incelenmesinde 
hareket noktası üretim fonksiyonudur: 

y .= /(*) =f(kc+K).  /'>0;/"<0. (22.1) 
uyumlu bir üretim fonksiyonu;  kc  ve kw  kapitalistlerin ve işçilerin sahip 
oldukları sermaye stokunun toplam işgücüne oranıdır: kc=KcIL, 
kw  =* KwjL,  y=YjL.  Bu fonksiyon: 

r =f'(k);  u=f(k)-kf'(k);  Pc = rkc  = f'(k)kc;  Pw=f'(k)kw  (22.2) 
özelliklerine sahiptir. İşgücü dışsal olarak belirlenmiş bir oranda (gn) 
büyümektedir. kc  kapitalistlerin, kw  işçilerin adam başına yaptıkları 
yatırımlar ise, yatırım-tasarruf  dengesi uyarınca: 
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K = scPc-gnK  = K  [scf'(k)  - gn] (22.3.a) 

K = ^  C y - P c ) ~ g n K  = «w [ / ( * ) - W * ) (22.3J>) 
eşitliklerini yazabiliriz. fec/fcc  kapitalistlerin, k w lkw ise işçilerin sermaye 
birikim oranları olduğundan (22.3.a) ve (22.3.b)'den: 

? TSc7lu  (2 2-4-a) 
K 

iken; 

A - > (22.4.b) 

olacaktır. Burada a(fc)  toplam kârların millî gelire oranıdır. 

Modelin uzun dönem dengesinin özelliklerini incelemek için du-
rağan durumda kc—kw—  0 olması gerektiğini göz önüne alırsak (22.3.a) 
ve (22.3.b)'den: 

*«/'(*•) = veya / ' (*•) = r* = J s _ (22.5) 
c 

1 
K* K(fe*)sc  sw ^22 6) 
V " [ l - a ( f ) K 

eşitliklerini türetebiliriz. Burada kc*, kw*  ve k*; kc,kw  ve fc'nın  durağan 
durum dengesinde aldıkları değerleri göstermektedir. (22.5) - (22.6)'daki 
ifadeler  Pasinetti modelinin sonuçlarını vermektedir. (22.5), dura-
ğan durum dengesinde kâr oranının işçilerin tasarruf  oranından bağım-
sız olarak belirlendiğini göstermekte; (22.6) ise toplam sermaye sto-
kunun iki sınıf  arasındaki bölünümünü vermektedir. Dengenin sağ-
lanabilmesi için (22.6)'nın pozitif  olması gerekmektedir. Bunun için de: 

a (&*) s c > s w (22.7.a) 

koşulunun gerçekleşmesi gerekir, oc (k*)  P* /Y* V e P*/Y* = ( l / s c ) 
(J*/Y*) olduğu için bu koşul Pasinetti'nin: 

7* /Y* > s w (22.7.b) 

koşuluyla aynıdır. 

Bu koşulun kapitalizmin gerçekleriyle ne ölçüde bağdaştığı ko-
nusunda neoklasikler P/Y  için 1/4; sc için de 1 /5 oranlarının gerçekçi 
oranlar olduğunu ve bu durumda sw, 0.05'den daha büyük bir değer 
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aldığı zaman, modelin öngördüğü bölüşüm mekanizmasının durağan 
durum dengesini sağlayamayacağını öne sürmektedirler. 

Bu koşulun gerçekleşmemesi halinde durağan durum dengesini 
sağlayacak başka bir mekanizmanın olup olmadığı sorusu ortaya çık-
maktadır. Modelin denge durumunda fc*  sc — g„ fc*  jf'(k*)  olduğu için 
bu koşulun gerçekleşmemesi: 

= gn J^-  (22.8.a) 

ve: 
/ 

° w > g n j ^ (22.8.b) 

durumlarından birinin ortaya çıkması demektir. 

sw, sıfır  ile gn [fc*  //(fc*)]  arasında bir değer aldığı zaman, durağan 
durum dengesinde toplam sermaye stokunun iki sınıf  arasındaki dağı-
lımı (22.6)'daki biçimde olacaktır. Eğer (22.8.a)'daki eşitlik gerçek-
leşirse, (22.6)'da görüldüğü gibi uzun dönemde fcc**  = 0; kw**  = 'fc** 
olacak, kârlar tamamen işçilere gidecektir. (fcc**,  kw** 
ve fc'nm,  (22.8.a) gerçekleştiği zaman ortaya çıkacak uzun dönem den-
gesinde alacakları değerlerdir). Durağan durum dengesi ise: 

g„ = 1**1 K**  = sw = sjv** ve v** = sw /g„ (22.9) 

olacaktır. 

(22.9)'daki uzun dönem denge koşulları, (22.8.b) gerçekleştiği 
zaman da geçerlidir. Bunu saptamak için (22.3.a) ve (22.3.b)'den: 

k = kc+kw=  r*k*  (sc  - sw) +/(fc*)  [sw  - g n J ^ ]  > 0 (22.10) 

yazabiliriz. Diğer bir deyimle (22.7)'deki koşul sağlanamaz ve bunun 
yerine (22.8.b)'deki durum ortaya çıkarsa, Pasinetti modelinin denge 
durumunda fc>0  olacaktır; zira (22.10)'un sağ tarafındaki  iki ifade  de 
pozitiftir.  Bu ise toplam sermaye stokunun büyümekte olduğunu gösterir. 
Diğer yandan, (22.8.b) nedeniyle (22.4.a)'nm sağ tarafı  negatif 
olarken (22.4.b.)'de kapitalistlerin sermaye stokunun büyüme oranı 
(fcc/fcc)  işçilerin sermaye stokunun büyüme oranından (fcw/fcw'dan) 
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küçük  olacaktır. (22.10)'a göre k  büyüdüğü ve (22.4.b)'ye göre de Zrc'nin 
büyüme oranı fcw'nun  büyüme oranmdan küçük olduğu için, fcw'nun 
büyüme oranı fc'nm  büyüme oranından da yüksek olacaktır. Bu süreç 
boyunca kwjk  oranı sürekli olarak artacak; kc  jk  oranı ise sürekli ola-
rak azalacaktır. Limitte (yani t -> eo durumunda) kc  sıfıra  doğru yö-
nelecektir. Sistemin durağan durum dengesinde k  = 0 olacağından 
(22.10)'da: 

kc** = 0 ve dolayısıyla kw** = k**  (22.10.a) 
ve: 

= f ^  (22.10.b) 

eşitlikleri sağlanacaktır. (22.10.b)'nin gerçekleşmesi için üretim fonk-
siyonunun uyumlu olması gerekmektedir, k  arttığı sürece r azalacak, 
sermaye-hasıla katsayısı artacaktır. s w ve gn dışsal olarak veri iken, 
sermaye-hasıla katsayısının (ı;**) artması ekonomiyi (22.8.b)'den 
(22.10.b)'ye getirecektir. Bu sağlandığı zaman ekonomi uzun dönemde 
(22.9)'daki koşullara göre büyüyecektir. 

Bu denge süreci ve durumuna egemen olan tek bir tasarruf  oranı 
vardır; sw. Model, bu şekliyle Harrod modelinin orijinal biçimine indir-
genmektedir; gn — sw /v=s  jv. Denge, daha önce ele alınan neoklasik 
modelde olduğu gibi, sermaye-hasda katsayısının intibakı yoluyla sağ-
lanmakta; uyumlu üretim fonksiyonu  ve kapitalistlerin kâr maksimi-
zasyonuna yönelik davranışları, dengeleyici mekanizmanın temel un-
surları olmaktadır. Diğer yandan kc**=0 ve k** = kw**  modelin neo-
klasik denge koşulları olduğu için, ekonomide uzun dönemde bütün ser-
maye stoku işçilerin eline geçmiş; kapitalist  sınıf  kansız  bir devrim  ile 
ortadan  kalkmış  veya işçi sınıfına  dönüşmüştür. Her ne kadar bu süreç 
ekonomiyi ancak t = eo 'da dengeye ulaştırmaktaysa da, bu sürece ege-
men olan veya sistemin uzun dönem dinamik hareketini sağlayan 
unsur, işçilerin tasarruf  oranı ile gn [k*  lf(k*)]  arasındaki dengesizliğin 
k lf  (k)  üzerinde yarattığı etkidir. Bu açıdan hem nihaî dengede, hem 
de dengeleyici süreç boyunca, kâr oranı, sermaye hasıla katsayısı 
ve gelir dağıhmı kapitalistlerin  tasarruf  eğiliminden  bağımsız olacaktır. 

Böylece (22.9)'daki çözüm Pasinetti modelinin neoklasik düali 
olmakta ve bu düal modelin denge durumu şu özelliklere sahip bulun-
maktadır: 

i. Kâr oranı, sermaye-hasıla katsayısı, sermaye-işgücü oranı ve 
bölüşüm kapitalistlerin tasarruf  oranmdan tamamen bağımsızdır. 
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ii. Sermaye-hasıla katsayısı sw ve gn tarafından  belirlenmektedir. 
Diğer bir deyimle sw ve gn dışsal olarak belirlenmiş iken, teknik seçimi 
üretim fonksiyonunun  gerekli sermaye-hasıla katsayısını vermesine yol 
açacaktır. 

iii. Kâr oranı, sermaye-işgücü katsayısı ve gelir dağılımı, gn, sw 

ve üretim fonksiyonunun  parametreleri tarafından  belirlenmektedir. 

Bu neoklasik model, hem Pasinetti modelinin hem de onun düali-
nin sonuçlarını içerdiği için, Pasinetti modeline kıyasla daha genel 
nitelikte görünmektedir: sw < gn k*/f(k*)  olduğu zaman model, 
/ ' (fc*)  = r* = g„lsc  sonucuna ulaşmakta, diğer bir deyimle, Pasinetti 
sonucunu da elde etmektedir: kâr oranı hemg„/sc 'ye hem de sermayenin 
marjinal verimliliğine [/'(&)] eşittir. Bu durumda (22.5)'deki eşit-
likler, kâr oranını ve denge sermaye-işgücü oranını belirlemektedir. 

sw > Sn h* lf(k*)  olduğu zaman ise Pasinetti modelinin düali 
ortaya çıkmaktadır. Bu durumda (22.10.b)'deki eşitliği veya sistemin 
durağan durum dengesini uyumlu üretim fonksiyonu  sağlamaktadır. 
Bu dengenin gerçekleşmesi için gereken tek şey, kâr oranı ile sermaye-
işgücü katsayısı arasında monoton ve ters yönde bir ilişki olmasıdır. 
Eğer sistemin parametreleri düal modelin koşullarına uygun ise, mar-
jinal verimlilik ilişkileri gerçekleşmeksizin sistem uzun dönem dengesi-
ne ulaşabilir. Kısaca, f'(k)  = r ilişkisinin gerçekleşmesi gerekmez; ge-
rekli olan tek ilişki r = W  (fc),  W  < 0 ilişkisidir. Bu durumda modelin 
iki temel fonksiyonu  olmakta [y=f(k)  ve r=W(k)~\,  kâr oranı ve serma-
ye-işgücü katsayısı bu fonksiyonlar  tarafından  belirlenmektedir. 

Üretim fonksiyonu  uyumlu ise hem Pasinetti modelinde hem de 
bunun düalinde marjinal verimlilik koşulları gerçekleşecektir. Bunu 
Şekil 22.1.'de göstermek mümkündür, v'  eğrisi sermayenin ortalama 
verimlilik eğrisi (yani, Y  jK),  f  ise marjinal verimlilik eğrisidir. 

g„, sc ve sw 'n ı ın dışsal olarak verildiğini ve sc>sw olduğunu varsa-
yalım. Şekil 22.1, işçilerin tasarruf  eğiliminin s w l olması halinde Pasi-
netti modelinin; s w 2 olması halinde ise düal modelin geçerli olacağını 
göstermektedir. Pasinetti dengesi fe1;  n = g„/sc  = f  (fcj)  ve t>\ nok-
talarında gerçekleşecektir. Bu durumda kâr oranı üretim fonksiyo-
nundan bağımsız olarak g,Jsc  tarafından  belirlenecek, ancak kl  serma-
ye-işgücü oranının seçilmesi, sermayenin marjinal verimliliğini dışsal 
olarak  belirlenmiş  kâr oranına eşitleyecektir. Diğer yandan üretim fonksi-
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yonunda k l sermaye-işgücü oranına karşı gelen hasıla-sermaye oranı 
ise î/j 'dir. Kâr oranı tamamen üretim fonksiyonundan  bağımsız ol-
makta, sermaye-işgücü ve hasıla-sermaye oranları kâr oranı ve üretim 
fonksiyonu  tarafından  belirlenmektedir. 

t 
Şekildeki Pasinetti dengesinin uzun dönem durağan durum den-

gesi olabilmesi için s w < gn /«' olmalıdır. Bu koşul işçilerin tasarruf 
oranı s w l iken gerçekleşmektedir. g„lswl>v\.  işçilerin tasarruf  oranı 
s w 2 olduğu zaman bu koşul gerçekleşmediğinden Pasinetti dengesi 
uzun dönemde sürdürülemeyecek, denge modelin düalinin koşullarma 
göre gerçekleşecektir. Düal dengesinde gn lsw2=v'2,  kâr oranı r2, ser-
maye-işgücü oranı ise fc2  olacaktır. Düal çözümde gn ve s w 2 , hasda-ser-
maye katsayısını belirlemekte, kâr oranı ve sermaye-işgücü oranı kapi-
talistlerin tasarruf  eğilimlerinden tamamen bağımsız olarak gn, sw 

ve üretim fonksiyonu  tarafından  belirlenmektedir. 

Şekil 22.1.; s c , s w ve g„'nin dışsal olarak verilmiş bütün değerle-
rinde (sc  > s w olmak şartıyla) durağan durum dengesinin sağlandığını 
ve üretim fonksiyonunun  gerekli intibakları yapmaya olanak tanıdığını 
göstermektedir. Ancak, üretim fonksiyonu  veya sermaye-hasıla katsa-
yısı gerekli intibaklara olanak vermeyebilir. Böyle bir durumda ise ne 
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Pasinetti koşulunda, ne de Düal koşulunda denge sağlanmayabilir. 
Şekil 22.2 bu olasılığı göstermektedir. 

Şekil 22.2.'de OB = gjsc; OC =gjsw; s c > s w ' d u r . OA, 45° lik 
bir doğru olup bu doğru üzerinde P /K=  Y  jK  veya P = Y  olduğundan 
E noktasında P= Y  ve W=  O'dır. E noktasının üzerindeki bir noktada 
P<Y;  altmdaki bir noktada P>Y  olduğundan, Y/K'nm uzun dö-
nemde alacağı değerler E ile D noktaları arasında olacakı ır. Y/K, C 
noktasınm üzerinde bir değer aldığı zaman (örneğin C'); YjK>gnjsw 

veya sw>gn(K/Y)  olacağından uzun dönem dengesi sağlanamaz. 
Dolayısıyla, eğer durağan durum dengesi varsa bu dengenin Y/K 
oranı C noktasının altındadır. 

Aynı şekilde kâr oranı B'nin sağında bir noktada ise durağan durum 
dengesi yine mevcut değildir. Zira bu noktada r>gn jsc veya sc (PCIKC) 
>gn olacağından kapitalistlerin sermaye stokunun uzun dönem bü-
yüme oranı, denge büyüme oranından daba yüksek olacak ve dola-
yısıyla toplam sermaye stoku işgücünden daba hızlı büyüyecektir. 
Bu nedenle kâr oranının durağan durum dengesinde alabileceği maksi-
mum değer OB=g„/s c 'd ir . 
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Diğer yandan OCDB dikdörtgeni içinde de bir denge noktası dü-
şünülemez. Bu alan içinde sc (Pc  /Kc)  < gn olduğu için kapitalistlerin 
sermaye stoku g„'den daha düşük bir oranda büyüyecektir. sw (Y/K) 
< gn olduğu için işçilerin sermaye stokunun mabimum büyüme oranı 

gn olacak ve böylece toplam sermaye stokunun büyüme oranı, durağan 
durum büyüme oranını aşacağı için durağan durum dengesi sağlanama-
yacaktır. 

Bu nedenlerden dolayı durağan durum dengesi varsa bu denge 
ED veya CD doğru parçaları üzerinde olmak zorundadır. ED üzerin-
deki denge Pasinetti dengesi; CD üzerindeki denge ise düal dengedir. 
Pasinetti dengesinde r=gnjsc  olacak, hasıla-sermaye katsayısı E ile D 
noktası arasında herhangi bir değer alabilecek, hasıla-sermaye katsayı-
sını yatırım-gelir oranı belirleyecektir. Modelde P / Y = (1 /sc) (I\Y) 
olduğu için J / Y arttıkça kâr payı da artacak, hasıla-sermaye katsayısı 
azalacaktır; zira orijin ile ED üzerindeki bir noktayı birleştiren doğru-
nun eğimi Y/P 'd i r ve P / Y artıkça doğrunun eğimi azalacak, hasıla-
sermaye katsayısı düşecektir. 

Eğer denge CD üzerinde gerçekleşirse Y / K = g n / s w olacak, kâr 
oranı 0 ile B arasında herhangi bir değer alabilecektir. Kâr oranını üre-
tim fonksiyonunun  parametreleri ile gn ve sw belirleyecektir. 

Pasinetti modeliyle düalini karşılaştırdığımız zaman Pasinetti 
modelinin denge durumunda sağlanacak kâr oranının (OB=g n / s c ) ; 
bu modelin düalinin denge durumunun kâr oranınmdan daha büyük; 
buna karşılık Pasinetti modelinin denge hasıla-sermaye katsayısının, 
düal modelin hasıla-sermaye katsayısından (OC=g„/sw) daha küçük 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla düal dengede P / Y < ( J / Y ) (1 /sc) 
olmaktadır. 

Dengenin nerede gerçekleşeceğini incelemek için: 

olacaktır; kâr payı üretim fonksiyonunun  parametresine (a) eşittir. 
Şekil 22.2.'de OH,OL ve OK doğrulan 3 farklı  oc'ya tekabül etmektedir. 
Bu doğrularm eğimi 1 /a = Y/P 'd i r ve a büyüdükçe eğim azalmaktadır. 
Eğer üretim fonksiyonunda  parametre <x.l ise (OL), model Pasinetti 

y = /ca ; a < 1 

gibi uyumlu bir üretim fonksiyonu  yazarsak: 

(22.11) 

a = P / Y = f'(k)  A (22.12) 
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çözümünü; a 2 ise (OH), düal çözümü vermektedir. Parametre a3 'e 
eşit olduğu zaman (OK), durağan durum dengesi olanaksızdır. Pasi-
netti çözümü ile düal çözümü ayıran oran O B / B I ) = s w / s c olduğu için: 

oo > s w / s c ise Pasinetti 
oc < sw/sc  ise Düal (22.13) 

çözüm geçerlidir. Aşağıdaki Tabloda sw ve sc 'nin farklı  değerleri için düal 
modelin geçerli olduğu maksimum a değerleri verilmektedir: 

SWİSC .20 .25 .30 
t 

.40 .50 

.05 .25 .20 .17 .125 .10 

.10 .50 .40 .33 .250 .20 

.15 .75 .60 .50 .375 .30 

Örneğin sw — 0.05 ve sc = 0.25 ise; a sıfır  ile 0.20 arasında bir değer 
aldığı zaman düal model, 0.20'den büyük bir değer aldığı zaman ise 
Pasinetti modeli geçerli olmaktadır. 

Bu çözüm üretim fonksiyonunda  hasıla-sermaye katsayısı ile 
kâr oranı arasında tek yönlü ve monoton bir ilişki olduğu hipotezine 
bağlıdır. Oysa bu ikisi arasındaki ilişki, uyumlu üretim fonksiyonunun 
öngördüğü biçimden farklı  olabilir. Tek mallı, tek sektörlü, sabit kat-
sayılı bir modelde hasıla-sermaye katsayısı kâr oranından bağımsız ve 
sabit olacaktır. Böyle bir durumda modelin ne tip bir çözüm sağlayabi-
leceği Şekil 22.3.'de gösterilmektedir. 
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Şekilde hasıla-sermaye katsayısı v',  veya v\ iken durağan durum, 
dengesi olanaksızdır. v'2 'de durağan durum Pasinetti koşullarını sağ-
layacaktır. Sabit katsayılı Harrod tipi bir modelde, eğer bu katsayı 
BD'den küçük BE'den büyük, yani gn / s w > v ' > gn jsc ise Pasinetti çö-
zümü gerçekleşecektir. Bu ise sw<g„ (K/Y)  < sc veya s w < 7 / Y < s c 

koşulundan başka bir şey değildir. 
Çok-mallı, çok-sektörlü bir modelde basıla-sermaye katsayısı 

hem kompozisyon hem de fiyat  etkisi nedeniyle değişmektedir. gn 

sabit olduğu zaman kompozisyon etkisi mevcut değildir. Fiyat etkisi 
ise hem aynı teknik içinde, hem de bir teknikten diğerine geçildiği 
zaman ortaya çıkabilir. Teknikler sabit üretim katsayılarına sahipse, 
hasıla-sermaye katsayısındaki değişmeler sürekli ve monoton olmaya-
bilir. Şekil 22.4.'de bu tür iki ayrı teknik ele alınmakta ve kâr oranı-
hasıla-sermaye katsayısı ilişkisinin belli bir tipi incelenmektedir. 

Şekil 22.4.'de kâr oranı sıfır  ile n arasındayken birinci tekniğin 
daha kârlı olduğunu; n'de her iki tekniğin de aynı oranda kârlı oldu-
ğunu ve Tı ile B arasında ikinci tekniğin daha kârlı olduğunu varsayı-
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yoruz. Kâr oranı sıfır  ile r, arasında arttığı zaman birinci tekniğin hası-
la sermaye katsayısı M'den G'ye doğru monoton bir şekilde artmaktadır. 
r ı ge?iş kâr oranıdır, r, ile B arasına ikinci teknik sabit bir hasıla-ser-
maye katsayısı (tV) vermekte, yani r değiştiği zaman ıV sabit kalmak-
tadır. 

Şekilde 3 ayrı denge noktası vardır; F, L ve N. Bunlardan ilk 
ikisi düal modelin çözümüne, sonuncusu ise Pasinetti modeline uygun-
dur. Burada ortaya çıkan sorun, uzun dönemde sistemin hangi noktada 
dengeye geleceğidir. Bu sorun bir anlamda hangi tekniğin seçileceği 
sorunudur. Kâr oranı ve kâr payı kıstaslarıyla hareket edildiği zaman, 
ikinci teknik denge durumunda birinci tekniğe oranla daha yüksek 
kâr vereceğinden, kapitalistler yatırımlarını ikinci tekniğe yaparlarsa, 
mal piyasasındaki dengeyi bozmaksızın kâr oranını OB'ye kadar çı-
kartabilirler. Bu açıdan durağan durum dengesi N noktasında gerçek-
leşecektir. Bu noktada hem Pasinetti dengesinin koşulları hem de kâr 
maksimizasyonu amacı gerçekleşmektedir. Şüphesiz bu analiz, teknik 
seçiminin pür kapitalistler (yani sadece kâr elde eden kişiler) tarafın-
dan yapıldığını varsaymaktadır. Bu varsayım Pasinetti modelinin man-
tığı içinde tutarlı ve gerçekçi bir varsayımdır. İkinci tekniğin seçilmesi 
halinde kapitalistler bir yandan denge kâr oranlarının maksimize ederken 
diğer yandan, uzun dönemde, sermaye stoklarının durağan durum denge 
büyüme oranında büyümesini sağlayacaktır. 

Şekil 22.4. çoklu dengenin ortaya çıkmasına yol açan durumlar-
dan sadece bir tanesini göstermektedir. Kâr oranı ile hasıla-sermaye kat-
sayısı arasında tek yönlü ve monoton bir ilişki olmadığı  zaman çoklu den-
ge durumunun ortaya çıkması olasılığı yüksektir. Eğer uzun dönem den-
gesiyle bağdaşabilecek birden fazla  hasıla-sermaye katsayısı varsa, 
yukarıdaki analiz, bu durumda Pasinetti dengesini sağlayan katsayının 
seçilebileceğini göstermektedir. 

22.2. ANTİ-PASINETTI  VE  NEO-PASINETTI  TEOREM 

Hem Pasinetti hem de anti-Pasinetti (düal) teoremleri içeren 
neoklasik model, genel bir model görünümündedir. Böylece, Pasinetti 
teoremi ile neoklasik bölüşüm teorisi arasında bir çelişki olmadığı iddia 
edilebilmektedir. Bunun arkasında yatan ilişki, (22.$)'deki kâr oranı-
marjinal verim eşitliğidir. Ancak, Pasinetti modelinde kâr oranı denge 
durumunda üretim fonksiyonundan  tamamen bağımsız olduğu ve sadece 
gn ile s c tarafından  belirlendiği için, (22.5)'deki eşitlik, neoklasik mar-
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jinal verimlilik bölüşüm teorisinin temel sonucunu, yani kâr oranının 
marjinal verimlilik tarafından  belirlendiğini göstermemektedir. Aksine, 
marjinal verimi belirleyen  şey kâr  oranıdır;  bunu sağlayan makanizma, 
neoklasik mantık içinde kapitalistlerin, marjinal verimliliği, dışsal 
olarak belirlenmiş kâr oranına eşitleyecek şekilde teknik (k)  seçmeleridir. 
Dolayısıyla, eğer denge koşulları sağlanıyorsa, r* = gn lsc eşitliği üretim 
fonksiyonundan  tamamen bağımsız olarak kâr oranını belirleyecektir. 
Kâr oranının sermaye-hasıla katsayısı üzerindeki etkisinin ne olduğu, 
bu katsayıdaki değişmelerin uyumlu olup olmadığı veya bu katsayının 
değişip değişmediği, bu temel ilişkiyi etkilememektedir. Ayrıca, denge 
koşullarının gerçekleşmesi için üretim fonksiyonun  belli bir biçim-
de olması gerekmemektedir; nitekim, Şekil 22.2.-22.4.'de görüldüğü 
gibi, bu koşullar farklı  üretim fonksiyonları  ile bağdaşabilmektedir. 
Uyumlu üretim fonksiyonunun  varlığı halinde bu koşulların sağlana-
bileceğinin gösterilmesi ve bu durumda r=f  (k)  eşitliğinin sağlanması, 
Pasinetti modeliyle neoklasik model arasında bir ilişki kurmayacağı 
gibi, modelin bir üretim fonksiyonu  gerektirdiğini de göstermez. 
Gerçekte model, üretim fonksiyonundan  ve bundan türetilen ilişkiler-
den tamamen bağımsız olarak formüle  edildiği içindir ki neoklasik 
teoriye bir alternatif  olabilmektedir. 

Modelin düal çözümüne gelince; düal denge durumunda sw — 
gn (KIY)  olmakta ve bu eşitliği, üretim fonksiyonunda,  r, k  ve v arasın-
daki uyumlu ilişkiler sağlamaktadır. Diğer bir deyimle, modelin Pasinet-
ti çözümü için uyumlu bir üretim fonksiyonu  gerekmediği halde düal 
çözümün gerçekleşmesi buna bağlıdır. Bu nedenle Pasinetti ile düali 
arasında bir simetri söz konusu değildir. Bunun mantıksal sonucu 
şudur: eğer Pasinetti denge koşulları gerçekleşmiyorsa ve eğer üretim 
fonksiyonu  uyumlu değilse, neoklasik düal çözüm de gerçekleşemez ve 
durağan durum dengesi sağlanamaz. Üretim fonksiyonu  uyumlu değilse, 
kâr oranı ile sermaye-hasıla katsayısı arasında tek yönlü monoton bir 
ilişki kurulamaz. Örneğin sw>gn (K  / Y) iken kâr oranında meydana 
gelen azalma K/Y'nin daha küçük olduğu teknikleri kârlı bir hale 
getiriyorsa, ekonomi, sw = gn (K/Y) dengesine doğru, gideceği yerde 
bu dengeden giderek uzaklaşacaktır. Çok-mallı, çok-sektörlü bir mo-
delde, kâr oranındaki değişmelerin yarattığı fiyat  ve reel Wicksell 
etkileri ve bunun sonucunda ortaya çıkan tekniğin geri gelme olgusu, 
kâr oranıyla sermaye-hasıla katsayısı arasında tek yönlü, monoton 
bir ilişki kurulamayacağını gösterdiği için, neoklasik düal çözümün 
genelliğinden bahsedilemez. Eğer Pasinetti denge koşulları sağlanmıyor 
ve sermaye-hasıla katsayısı gereken yönde değişemiyorsa, P /Y 'n in po-
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zitif  değerleri için S>I  olacak ve ortaya bir arz fazlası  veya efektif 
talep yetersizliği çıkacaktır. Bu durumda fiyatların  düşmesi kâr oranı-
nı düşerecek, ancak, kâr oranındaki bu düşme, sermaye-hasıla katsayı-
sını gerekli yönde ve ölçüde değiştirmediği için denge sağlanamayacaktır 
J / Y = ( J / K ) ( K j Y ) =  gn (KIY)  olduğundan, S / Y > J / Y iken kâr ora-
nının düşmesi K/Y 'y i yükseltmediği takdirde IjY  de artamayacak ve 
sw=gn (KIY)  eşitliği sağlanamayacaktır. Bunun aksi, ancak, tek mallı 
bir sistemde gerçekleşebilir ve düal denge böyle bir sistem ile sınır-
lıdır. 

Pasinetti modelinin denge koşullarının sağlanıp sağlanmayacağı 
konusundaki tartışmalar modelin parametrelerinin çağdaş kapitalizm-
deki değerlerinin ne olduğu noktasında düğümlenmektedir. Pasinetti, 
denge durumunda P / Y = ( J / Y ) (1 /sc) olduğunu göz önüne alarak, 
neoklasiklerin bu parametreler konusunda öngördükleri değerlerin 
(s c =.20, P / Y = . 2 5 ve sw > .05) J / Y için 0.05 gibi son derece küçük 
bir değer verdiğini ileri sürmekte ve büyüme oranının kapitalist eko-
nomilerde .03-.04 olduğuna dikkati çekerek I / Y=.05 olduğu zaman 
sermaye-hasıla katsayısının 1.4 veya 1.5 gibi çok küçük bir değer al-
ması gerektiğini belirtmektedir. K/Y'nin kapitalist ekonomilerde en 
azından 3 olduğu göz önüne alındığında,.03-.04'lük bir büyüme oranı-
nın sağlanması için J /Y'nin .12ile .16 arasında bir değere sahip olması 
gerekir. Pasinetti, işçilerin tasarruf  oranının .12'nin altında bulun-
duğunu söyleyerek modelin denge şartlarının gerçekleşeceği sonucuna 
ulaşmaktadır. 

Ancak bu sonuç, kanıtlanmak istenen denge koşulunu ( P / Y = I  / Ysc) 
baştan varsaymaktadır. Şöyle ki, Pasinetti'nin bu rakamlardan çıkar-
dığı sonuç kapitalist ekonomiler Pasinetti dengesinde bulunuyorlarsa 
doğrudur. Oysa tartışmanın konusu bizatihi bu dengenin sağlanıp sağ-
lanmadığıdır. Eğer bu denge mevcut değilse bu takdirde sw<gnYjK 
ve P / Y < IjYsc  olacaktır. Bu durumda J / Y = . 12 ve P / Y = .25 iken 
sc > 12 /25 ise sistem Pasinetti dengesinde bulunmadığından P / Y 
= J / Y s c ilişkisi, sermaye- hasıla katsayısını türetmek için kullanıla-
maz. Bununla beraber bu rakamlardan sistemin düal dengede bulun-
duğunu da çıkartmak olanaksızdır. gn = .04 ve KjY=  3 ise, düal model 
s w > . 1 2 halinde geçerlidir, s^'nun bu kadar yüksek bir değer alması 
mümkün görülmediği için düal dengenin gerçekleştiği söylenemez. 

Aynı tip ekonomilerden alınan rakamların bu derece farklı  yorum-
lara yol açması oldukça şaşırtıcıdır. Ancak, bunun nedeni, her iki 
tarafın  da kendi modelinin öngördüğü dengenin gerçekleştiğini varsa-
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yarak rakamları yorumlamağıdır. Oysa modellerin denge koşullarına 
gitmeden bir değerlendirme yapmak mümkündür. Sermaye-hasıla 
katsayısının en azından 3 ve büyüme oranının ise .04 olduğunu her iki 
tarafın  da kabul edebileceğini düşünürsek yatırım-gelir oranı en azından 
.12 olacaktır; J / Y = ( / / K ) (K/Y) = 3x.04. Dolayısıyla, dengenin 
gerçekleşmesi için s w <.12 olmalıdır. Bu koşul gerçekleşirse sc P / Y = . 1 2 
olacaktır. Hem s c 'nin hem de P / Y ' nin 1 / 3 civarında olduğunu söylemek 
pek yanlış olmayacağı için Pasinetti dengesinin gerçekleşme olasılığı 
yüksek görünmektedir. Aynı sonuca yukardaki tabloda da ulaşmak 
mümkündür. Eğer sc = P/Y—1/3  ve sw <.10 alırsak denge koşulları 
gerçekleşecektir. Ancak, bütün bu sonuçların, durağan durum denge-
sinde bulunmadığı apaçık olan ekonomilerden alınan rakamlarla elde 
edildiği; bu rakamların, durağan durum dengesini varsayan modelleri 
test etmekteki yetersizliği unutulmamalıdır. 

İşçilerin de kapitalistler gibi sermaye birikimi yaptıkları bir sis-
temde, bu sınıfın  hem ücret hem de kâr gelirlerinden aynı oranda (sw) 
tasarruf  edeceklerini varsaymak bir ölçüde ücret ile kâr arasındaki 
önemli bir farkı  gözden kaçırmaktır. Ücret emek geliridir ve işgücü-
nün yeniden üretiminin gerektirdiği biçimde harcanır. Kâr ise üretim 
araçlarının mülkiyetinden doğmaktadır ve bu araçların yenilenmesine, 
geliştirilmesine yöneliktir. Nitekim, klasiklerin s w = 0 ve s c = 1 var-
sayımlarının altında yatan gerçek budur. Bu mantık çerçevesinde 
işçilerin kârlardan yaptıkları tasarrufun  oransal olarak ücretlerden yap-
tıkları tasarrufdan  daha yüksek olması gerekir. Bu konuda akla ilk 
gelen varsayım işçilerin kârlarını harcarken kapitalistler gibi davranma-
larıdır. Modelde bu, işçilerin tasarruf  oranlarının ücret gelirleri için 
s w , kâr gelirleri için ise s c olması demektir. Bu durumda: 

S w = s w W  + 5C Pw (22.14) 

işçilerin tasarruflarını; 

Sc  = Pc (22.15) 

kapitalistlerin tasarruflarını  vermektedir. Toplam tasarruflar; 

I*  = S — swW  + s c (Pw+Pc)  = s w W+scP  (22.16) 

olmaktadır. Bu, Kaldor'un tasarruf  denkleminden başka bir şey değildir. 
Modelin çözümü, Kaldor'da olduğu gibi, hem P/Y'n in hem de P/K'nın 
s w ' ya bağlı olduğunu gösterecektir. 

Ancak, kârlardan yapılan tasarrufların  işçiler için de, kapitalistler 
için de aynı oranda olduğunu söylemek Kaldor'un mantık hatasını gi-
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dermeyecektir. Zira (22.16)'dan elde edilecek P / Y ve P / K değerleri 
(ki bunlar Kaldor modelinde elde edilen ifadelere  eşittir) durağan durum 
dengesiyle bağdaşamaz. Durağan durum dengesi, hem işçilerin hem de 
kapitabstlerin sermaye stoklarının aynı oranda büyümesini gerek-
tirdiği için: 

KWIKW  = Kc/Kc  = gn (22.17) 
veya; 

sw^/Jrs
cPw  _ sçPç _ , 9 9 1 8 \ 

17 rc~ — Sn (ZZ.lü) 

olmalıdır. Eğer kapitalistlerin elde ettikleri kâr oranı ( P c / K c ) işçilerin 
elde ettikleri kâr joramna ( P w / K w ) eşit ise, (22.18)'deki durağan dıırum 
denge koşulunun sağlanması için ya s w = 0 , ya da W = 0 olmalıdır. 
Zira işçilerin kârlardan yaptıkları tasarruflar,  işçilerin sermaye sto-
kunun durağan durum denge oranında büyümesine yetecek (scPwjKw 

= scPcIKc=gn)  ve ücretlerden yapılacak herhangi bir tasarruf  işçi-
lerin sermaye stokunun bu orandan daha yüksek bir oranda büyümesine 
yol açacaktır. sw veya W  sıfır  olduğu zaman, (22.18)'deki eşitlik sağla-
nacak ve Kaldor modeliyle Pasinetti modelinin sonuçları aynı olacaktır. 
Aksi halde işçilerin sermaye stokunun büyüme oranı kapitalistlerin 
sermaye stokunun büyüme oranını geçeceği için, uzun dönemde "kapita-
list sınıf  ortadan kalkacaktır". 

Eğer işçilerle kapitalistlerin aynı kâr oranını elde ettikleri varsayımı 
kaldırılırsa bu yaklaşım durağan durum ile bağdaşabilir. Bu takdirde 
eğer; 

r w = Pw/Kw  <,rc = Pc/Kc  (22.19) 

varsayımı yapılırsa, (22.18)'deki eşitlik durağan durum denge ko-
şullarını bozmadan gerçekleşebilir: yani, işçilerin ücretlerden ve kârlar-
dan yaptıkları tasarrufların  toplamı, durağan durumun gerektirdiği 
düzeyi aşmayacaktır. Ancak, bu takdirde, durağan durum kâr payını 
ve oranını veren ifadeler  Kaldor'un denklemlerinden farklı  olacaktır. 

Gerek işçilerin gerek kapitalistlerin tasarruf  oranlarının ne olduğu, 
kapitalizmin kurumsal yapısından soyutlanarak incelenemez. Bu açıdan 
ortaya çıkan en önemli kurumlar anonim şirketler ve sermaye piyasasıdır. 
Sermaye mallarının mülkiyetinin hisse senetleri tarafından  temsil 
edildiği bir sistemde, bu senetler üzerinde elde edilen dividantlar fizik-
sel üretim araçlarından sağlanan kârlardan farklı  olmakta ve bu fark 
dağıtılmayan kârlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu kârlar hisse 
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senedi sahiplerinin ellerine geçmeden kurumsal tasarruf  şeklini al-
maktadır. Hisse senetleri üzerinden dağıtılan dividantlar hem kapitalist-
ler hem de işçiler için aynı olduğundan, dağıtılmayan kârlar yoluyla 
kapitalistlerin ve işçilerin yaptıkları tasarruflar  aynı oranda olmaktadır. 
Dağıtılan kârlardan ne kadar tasarruf  yapılacağı ise işçi ve kapitalist-
lerin tasarruf  oranlarıyla hisse senetlerinin değerinin artmasından do-
ğan sermaye kazancına  bağlı olacaktır. Sermaye piyasasının etkin bir 
şekilde çalıştığı ve hisse senetleri fiyatlarının  üretim araçlarının kârlılı-
ğını (dividantlar -(-dağıtılmamış kârları) aksettirdiği bir ekonomide, 
üretim araçlarının kârlılığı nedeniyle hisse senetleri fiyatlarında  mey-
dana gelen artışın ortaya çıkardığı kazançlar, 'harcanabilir gelir'in 
bir bölümünü teşkil edecek ve hisse senetleri sahiplerinin harcamaların-
da hesaba katılacaktır. 

Kapitalistlerin şirketlerin yönetimine egemen olduğunu ve tasar-
ruflarını  şirketlerin dağıtılmamış kârları yoluyla yaptıklarını varsaya-
lım. Dağıtılmamış kârların (veya kurumsal tasarrufların)  toplam kârlara 
oranı sc, işçilerin ellerine geçen dividantlar ise Dw=(  1—s c ) Pw olacak-
tır. İşçiler toplam kârlarından Pw (1—sw) kadar harcama yapmak is-
tiyorlarsa, dividantlardaıı yapacakları harcamalar Dw(l—sw)l(l—sc) 
== Pw (1—sw) olacak; dolayısıyla harcamaları, Pw (1—sw) , ellerine geçen 
dividantları, Pw (1 —sc), aşacaktır. Bu harcamaların finansmanı  ise 
sermaye kazançları yoluyla olmaktadır. Sermaye kazançlarının har-
canabilir hale gelmesi için, işçilerin ellerinde bulunan hisse senet-
lerinden bir kısmının para haline dönmesi gerekecektir. Aynı şekilde, 
kapitalistler de sermaye kazançlarını harcama yoluna gidiyorlarsa, 
satışa çıkarılan hisse senetleri artacaktır. Eğer G toplam sermaye 
kazancını, ç ise bunun harcanan kısmını gösteriyorsa, çG sermaye ka-
zancını paraya çevirmek için arz edilen hisse senetlerini gösterecektir. 
Diğer yandan, şirketler yaptıkları yatırımların (gK) belli bir yüzdesi 
(6) kadar hisse senedi çıkarıyorlarsa, toplam hisse senedi arzı çG-\-bgK 
olacaktır. Hisse senedi talebi  ise kurum-dışı tasarruflardan  oluşacaktır. 
Kapitalistler tasarruflarını  kurumlar yoluyla yaptıkları için, kurum-
dışı tasarruflar  sadece işçilerin ücretlerinden yaptıkları tasarruflardır; 
sw W.  Bu durumda sermaye piyasasında denge: 

swW  = çG + bgK  (22.20) 

eşitliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Bu denge, tasarruf-yatırım 
dengesinin temel koşuludur. Toplam şirket yatırımları (I—gK), kısmen 
dağıtılmamış kârlarla ( s c P) , kısmen de yeni hisse senetleriyle (bgK) 
finanse  edildiğinden: 
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gK  = I  = scP + bgK  (22.21) 

yatırım-tasarruf  eşitliğini vermektedir. scP kurumsal tasarruflar  ol-
duğu için; 

swW  - çG = bgK  (22.20.a) 

eşitliğinin gerçekleşmesi, işçilerin net tasarruflarının,  yeni hisse senet-
lerine eşit bir miktarda olması ve dolayısıyla yatırım-tasarruf  eşitliği-
nin gerçekleşmesi için zorunludur. Böylece, sermaye piyasasmda denge 
sağlandığı takdirde yatırım-tasarruf  dengesi de sağlanacaktır. (22.20) 
veya (22.20.a)'daki dengeyi sağlayan şey, bu dengenin gerçekleşmemesi 
halinde değişkenlerden birinin gerekli yönde değişmesidir. Bu değişken 
ise çG'dir. G sermaye kazancı veya hisse senetlerinin piyasa değerlerin-
deki değişme olduğundan, N  hisse senedi sayısı, n bunların piyasa fi-
yatı iken: 

G = AnN  (22.22) 

Diğer yandan değerlendirme oranı: 

V  = nN/K  (22.23) 

yani, hisse senetlerinin piyasa değerlerinin, şirketlerin sermaye stok-
larına oranı olarak tanımlanıyorsa, toplam sermaye kazancı: 

G = gKV  - bgK  (22.22.a) 
olacaktır. gKV=gnN  olduğundan, sermaye kazancı, şirketlerin aktif-
lerindeki artışın piyasa değeri ile pasiflerindeki  hisse senedi artışının 
farkına  eşit olmaktadır. Yatırım-tasarruf  dengesi için gK—scPJr 
swW—çG  eşitliğinin gerçekleşmesi gerektirdiğinden G yerine (22.22.a)-
daki değerini; W  için (Y - P)'yi ve r = P / K ' y ı kullanırsak, (22.21.b) 
ve (22.20)'den: 

F = <ı-»)-Hi-ff)  ] <22-24) 

r = gt 1 - 6 ) 
s c 

eşitliklerini elde ederiz. 

(22.25) 

(22.24) ve (22.25), Kaldor'un neo-Pasinetti  teoreminin temel 
ilişkilerini vermekledir. Sistemde yatırım-tasarruf  dengesini sağlayan 
şey değerlendirme oranındaki değişmelerdir. Bu değişmeler bir taraftan 
sermaye piyasasındaki arz-talep dengesini sağlarken, diğer yandan 
da çG'yi etkileyerek toplam tasarrufları  belirlemektedir. 



640 n e o - k e y n e s ç i y a k l a ş ı m 

Sistemin işlemo mekanizmasını incelemek için hisse senedi piyasa-
sındaki bir dengesizlik durumunu ele alalım. Kurumların toplam kâr-
ları P'dir; bunun P ( l -s c ) kadarı dağıtılmakta, scP kadarı ise alıko-
nulmaktadır. Kapitalistlerin tasarruf  oranı sc olduğu için, ellerine geçen 
kârların tamamını yani Pc (1—sc)'yi harcamaktadırlar. İşçilerin ücret-
lerden yaptıkları tasarrufların  oranı s w ' dur ve ellerine geçen kârlar-
dan, yani (1—sc) P w ' d a n ayrıca bir tasarruf  yapmamaktadırlar. Hem 
işçiler hem de kapitalistler sermaye kazancının belli bir oranını harca-
makta, bunu gerçekleştirmek için de ellerindeki hisse senetlerini piyasa-
ya sürmektedirler. Ayrıca şirketler, yatırımlarının (gK)  belli bir oranını 
(6), yeni hisse senetleri çıkartarak finanse  etmek yoluna gitmekte-
dirler. Bu durumda sermaye piyasasına satış için sürülen toplam his-
se senetleri çG-\-bgK  olmaktadır. Kurum-dışı tasarruflar  swW  ol-
duğundan, denge durumunda bu ikisi birbirine eşittir, b, ç, swx sc ve g 
veri iken, sermaye piyasasındaki hisse senedi arzı, hisse senedi tale-
binden daha düşük ise, hisse senedi fiyatları  yükselecek ve değerlen-
dirme oranı (V)  artacaktır. G=gVK—bgK  olduğundan F'nin artması 
sermaye kazancının (G) artmasına yol açacak ve bu sermaye kazancın-
dan yapılan harcamaları (çG)  artıracaktır. Harcamalardaki bu artış 
hisse senedi sahiplerinin piyasaya çıkardıkları hisse senetlerini artıra-
cak ve bu yolla sermaye piyasasında arz-talep dengesi sağlanacaktır. 
Tersine bir durumda ise V  düşecek, G ve çG azalacak, hisse senedi arzı 
düşerek denge sağlanacaktır. (22.24)'deki ifade  F'nin denge durumun-
da alacağı değeri göstermektedir. Sistemin intibak mekanizması, değer-
lendirme oranındaki değişmelerin, hisse senedi sahiplerinin net tasar-
ruflarında  (swW—  çG) yaratacağı değişmelerdir. Bu tasarruflar  ise 
sadece hisse senedi sahiplerinin tasarruf  ve harcama oranları (sw ve ç) 
tarafından  değil; şirketlerin hisse senedi çıkarmada izleyecekleri po-
litikadan (yani b oranından) da etkilenmektedir. Eğer şirketler yatırım-
larını finanse  etmek için hisse senedi çıkartmıyorlarsa (6=0 ise), hisse 
senedi sahiplerinin tasarrufları  (swW), sadece sermaye kazançlarının 
tüketilmesi amacıyla elden çıkarılan hisse senetlerini (çG) karşılayacak 
ölçüde olacaktır. 

Kâr oranı (22.25)'de görüldüğü gibi hisse senetleri sahiplerinin 
tasarruf  oranlarından tamamen bağımsızdır. 6 = 0 olduğu zaman r=g /sc 
olmakta, model, farklı  bir yoldan Pasinetti teoremine ulaşmaktadır. 

Neo-Pasinetti teoremi, kapitalizmin kurumsal yapısını ele alırken, 
tasarrufların  sınıfsal  ayırımından bir ölçüde uzaklaşarak kurumsal ve 
kurum-dışı tasarruflar  ayırımını yapmaktadır. Model kârlarla yatı-
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rırnlann finansman  kaynakları arasında dolaysız bir ilişki kurmakta; 
diğer bir deyimle, yüksek tasarruf  oranını kapitalistlerin kârlarının 
değil kurumsal kâr gelirlerinin bir özelliği saymaktadır. Diğer yan-
dan sermayenin mülkiyetinin hisse senetleri ile temsil edilmesi, modele 
Keynesçi modelin önemli bir unsuru olan sermaye piyasasının ve faiz 
oranının (değerlendirme oranı yoluyla) girmesini sağlamaktadır. 

Bununla beraber, modelin, sermaye piyasasının işleyiş mekaniz-
masını ve faiz  oranının etkilerini ele alma biçimi, tam anlamında Key-
nesçi sayılamaz. Şöyle ki, modelde yatırımlar tasarruflardan  bağımsız 
olmakta devam ettiği halde tasarruflar  faiz  oranından bağımsız de-
ğildir. Bilindiği gibi Keynes yaklaşımının iki temel unsuru vardır; 
gelirlerin tasarruflarla  tüketim arasındaki dağıhmı ve tasarrufların 
alternatif  servet biçimleri arasındaki dağılımı. Bu ikinci dağılımda 
tasarruflar  farklı  şekillerde tutulabilirler. Bu farklı  biçimler içinde 
Keynes modelinde en önemli iki unsur para ve menkul kıymetler-
dir. Gelirin tüketimle tasarruf  arasındaki dağılımı, tasarrufların  hangi 
biçimde tutulacağını büyük ölçüde etkilememektedir. Diğer bir deyimle 
faiz,  tasarrufların  hangi biçimde tutulacağını etkilediği halde, tasarruf 
kararı üzerinde aynı ölçüde etkin değildir. 

Oysa, Kaldor'un neo-Pasinetti modelinde, tasarrufların  belirlenme 
biçimi bu Keynesçi unsurları tamamen bir kenara atmaktadır. Bir kere 
model, tasarruflarm  para şeklinde tutulması olasılığım tamamen dı-
şarıda tutmaktadır: diğer bir deyimle, faiz,  sermaye piyasası, hisse 
senedi gibi para teorisinin temel unsurlarını içerdiği halde para, modelde, 
alternatif  bir servet tutma yolu olmamaktadır. Bunun yanmda model, 
spekülatif  para ve hisse senedi talebini de bir kenara atmaktadır. Net 
tasarruflar  (swW—  çG) doğrudan doğruya hisse senedi talebi haline 
gelmekte; hisse senedi fiyatlarındaki  veya faiz  oranındaki değişmeler, 
hem sermaye piyasasındaki arz-talep dengesini, hem de yatırım-ta-
sarruf  dengesini sağlamaktadır. Diğer bir deyimle, hisse senedi fiyat-
larındaki veya faiz  oranındaki değişmeler sistemin dengeleyici unsuru 
olmakta ve tam istihdamın gerektirdiği tasarruflarm  (ve tüketimin) ya-
pılmasını sağlamaktadır. Bu ise Keynes'in karşı çıktığı neoklasik meka-
nizmadan başka bir şey değildir, işte bu niteliklerinden dolayı, her ne 
kadar Kaldor'un neo-Pasinetti teoremi, modeli geliştirmekte ve kapita-
lizmin kurumsal özelliklerini göz önüne almakta ise de, bu yeni uzantı, 
Keynesçi değil, daha çok neoklasik yönde olmaktadır. 

Şüphesiz, faiz  oranının, sermaye piyasasının, paranın ve tahvil 
ve hisse senedi gibi alternatif  servet tutma biçimlerinin işin içine so-
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kulması, büyüme teorisini para teorisinin alanına doğru yöneltecek ve 
bütün bu unsurları kapsayan bir model daha genel  olma özelliğini 
taşıyacaktır. Pasinetti, sermaye stokunun sınıfsal  dağılımını inceler-
ken, hisse senedi-tahvil ayırımı yapmamakta; bir ölçüde faiz  ile kârı 
özdeşleştirmekte; uzun dönemde faiz  oranı ile kâr oranının eşitliği 
varsayımını bir uzun dönen faiz  teorisi olarak sunmaktadır. Kaldor 
ise, işçilerin de kapitalistler gibi hisse senetleri yoluyla üretim araçları 
mülkiyetine sahip olacaklarını varsaydığı için, her iki sınıf  da aynı kâr 
oranını elde etmektedir. Oysa işçilerin şirketlere ortak olma yerine 
kapitalistlere borç vermeleri, yani tahvil satın almaları halinde uzun 
dönemde faiz  oranı ile kâr oranının eşitleneceğini söylemek için bir 
neden olması gerekir. Bu ise gerçek bir faiz  teorisini gerektirir. Spekü-
latif  operasyonların, bekleyişlerin işin içine girdiği bir sermaye- piya-
sasında (ki eğer farklı  bekleyişler yoksa spekülasyon mümkün olama-
yacaktır), tahvil fiyatlarının,  fiziki  üretim araçlarının kârlılığını ak-
settirmesi oldukça gerçek dışı bir varsayımdır. Eğer model bu varsayımı 
yapıyorsa, bekleyişlerin gerçekleştiğini, bütün piyasalarda dengenin 
aynı anda  ve anında  sağlandığmı da varsayıyor demektir. Kısaca, 
model bu anlamda normatif  bir niteliktedir ve durağan durumun sağlan-
ması için gerekli koşulları incelemektedir. Bu açıdan Pasinetti ile Kaldor 
arasındaki önemli fark  gözden kaçmamalıdır. Pasinetti durağan du-
rumun gerektirdiği bütün varsayımları (tam istihdam, tam uzak görüş 
vs.) yapmakta ve denge durumunun özelliklerini incelemektedir; bu-
nun ötesinde ekonominin böyle bir dengeye ulaşacağı gibi bir iddiası 
bulunmamaktadır. Oysa Kaldor soruna normatif  bir açıdan yaklaş-
mamakta; sistemin işleme mekanizmasının, sistemi durağan durum 
dengesine ulaştıracağını iddia etmektedir. Bu ise Kaldor'un varsayım 
yapmakta, Pasinetti kadar serbest olmadığını göstermektedir. 

22.3. İKİ  - KESİMLİ  BİR  MODELDE  KALDOR-PASI-
NETTI  SÜRECİ 

Neo-Keynesçi model; gelir, yatırım, kâr gibi birtakım makro-bü-
tüncül değişkenler üzerine kurulmuş talep-kökenli bir yaklaşım olup, 
üretimin teknolojik ilişkilerinden tamamen soyutlanmıştır. Nitekim 
sermaye-işgücü, sermaye-hasıla katsayısı gibi değişkenler tamamen 
dışsal olarak ele alınmakta ve modelin değişkenlerinden etkilenmemek-
tedir. Her ne kadar teknik seçimi, denge fiyatları  gibi konular mikro 
sorunlar olarak bir tarafa  atılmışsa da, modelin bütüncül olmaktan 
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çıkartılıp mikro düzeye indirgenmesi halinde de tutarlı olması gerekir 
Bu tutarlılık sorunu basit bir iki - kesimli model çerçevesinde incelene 
bilir. Böyle bir modelin değişkenleri; malların değişim oranları, kesim 
lerin üretim yoğunlukları gibi mikro düzeydeki değişkenler olacaktır 

Sermaye malıyla tüketim malının kesin olarak ayrıldığı bir mo 
delde, malların değişim oranlarının belirleniri esinde ya neoklasik mik 
ro-talep, ya da klasik mikro-arz kökenli bir yaklaşım uygulanabilir 
Birincisinde değişim oranı göreli talebin, ikincisinde ise gelir dağı 
lımının bir fonksiyonudur.  Bu iki yaklaşımın tamamen farklı  sonuç 
lar verebileceğini ve bunların ancak bazı özel koşullarda bağdaşabi 
leceğini görebilmek için talep-kökenli ve arz-kökenli yaklaşımları kısaca 
incelemek yararlı olabilir. 

Talep-kökenli neoklasik iki-kesimli, iki-malh, iki-smıflı  modelin 
hareket noktası tam istihdam ile tam istihdam sermaye-işgücü katsayı-
sının veri olduğu varsayımıdır. Kaldor  modelinin denge koşulunu farklı 
bir biçimde yazarsak: 

s / y = ı / y = S w + 1 % V / p ( 2 2 - 2 6 ) 

yatırım-bölüşüm ilişkisini verecektir. Bu şekliyle bu ilişki bir denge 
koşulundan başka bir şey değildir. 

Ekonomide iki farklı  mal, tüketim ve sermaye malı bulunduğunu ve 
bunların parasal fiyatlarının,  sırasıyla pc ve pk olduğunu varsayalım. 
L toplam işgücü ve K  toplam (fiziksel)  sermaye stoku ise ve hem işgücü, 
hem de sermaye stoku tamamen kullanılıyorsa; W=wL  ve P=Y—ıvL 
olacaktır. Toplam tüketim harcamaları denge durumunda toplam tüke-
tim malı talebine eşittir; Dc = Y  — (sw  W-\-sc  P). Toplam sermaye ma-
lı talebi ise Dk= s w WJ

rscP  olduğundan göreli talep: 

D İD  - { W ' P )  + 1 1 ,22 27^ D c l » k ~ S w { W j P ) + S c ~ 1 (22.27) 

olacak; sc > s w olduğu için, WjP  arttıkça tüketim malının göreli 
talebi de artacaktır: 

W\P  = — (22.28) 
pkr K  v ' 

bölüşümün, faktör  fiyatlarına  (w  ve rpk)  bağlı olduğunu göstermektedir. 
Malların değişim oranının göreli talep tarafından  belirlendiği varsa-
yıldığı için: 
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PcİPk  = f(Dc/Dk),f'  ^  0 (22.29) 

yani tüketim malının talebi arttıkça pclpk  da artacaktır. Diğer bir de-
yimle (22.29), değişim oranının talep tarafından  belirlendiğini göster-
mektedir. Modelin belirlenebilmesi için göreli faktör  fiyatlarının  belir-
lenmesi gerekecektir. Bu noktada yaklaşım açıkça bir üretim fonksi-
yonu kullanmaksızın, neoklasik üretim fonksiyonunun  temel bir iliş-
kisini modele sokmaktadır: 

w /rpk  = F  (LjK),  F'  < 0 (22.30) 

yani faktör  fiyatlarının  orannıı, bir faktörün  diğerine göre kıtlık dere-
cesi belirlemektedir. 

(22.26) — (22.30)'daki ifadelerle  gösterilen bu model, Kaldor 
modelinin iki kesimli bir biçimidir. Modeldeki bu beş denklem, beş 
bilinmeyeni ( I /Y , W/P,  pclpk,  w jrpk  ve D cjDk yi) belirlemektedir. 
Modelin çözümünde, etki yönünün başlangıç noktası L /K'dır.  Bu oran 
veri olduğu için (22.30)'da faktör  fiyatları  oranı belirlenmektedir. 
w jrpk  belirlendikten sonra (22.28)'den bölüşüm, yani W  İP  belirle-
nir. Bu ise (22.26)'da denge durumunun gerektirdiği l / Y oranıyla 
(22.27)'de DcjDk oranını belirler: böylece (22.29)'daki değişim oranı 
da belirlenmiş olur. Şematik olarak bu modelin etki yönünü şöyle 
göstermek mümkündür: 

J / Y 
L/K  ->• w jrpk  W  İP  £ (22.31) 

Dc/Dk  p j p k 

Modelin hareket noktası (22.30)'daki fonksiyondan  türetilmiş 
ilişkidir. Bu ilişki 'faktör  fiyatlarını'  ve dolayısıyla bölüşümü belir-
lemektedir. Bölüşüm belirlendiği zaman (22.26) tam istihdamla bağ-
daşan yatırım-gelir oranının ne olduğunu belirler. Göreli talep bölü-
lüşüme bağlı olduğu ve değişim oranını ( p c l p k )  belirlediği için, WfP-
nin belirlenmesi, modelin tamamının belirlenmesi demektir. Modelin 
verdiği izlenimin aksine talep, faktör  fiyatlarını  değil sadece malların 
değişim oranlarını etkilemekte, malların değişim oranları ise diğer de-
ğişkenlerden hiç birini etkilememektedir. 

Bu 'iki kesimli Kaldor modeli', sınıfsal  tasarruf  fonksiyonu  var-
sayımını yaptığı halde, bir Kaldor modeli değildir: kısaca, Keynesçi 
yaklaşımla uzaktan yakından hiç bir ilişkisi yoktur. Bu, en açık şekil-
de (22.31)'de görülmektedir. Kaldor modelinin hareket noktası dışsal 
olarak verilmiş yatırım-gelir oranı olduğu ve bu, bölüşümü belirlediği 
halde, burada bütün süreç tersine çevrilmiştir. Nitekim, modelin 
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Kaldor ile ilişkisini sağlamaya çabşan tek eşitlik (22.26)'dır: ancak, 
bu eşitliğin bir kenara atılması, modeldeki değişkenlerin belirlen-
mesini etkilemeyecektir. Zira, bu eşitliğin belirlediği yatırım-gelir ora-
nının, modelin diğer değişkenleri ( p c l p k ,  W  jP...) üzerinde hiç bir etki-
si yoktur. Model bu şekliyle, fiyatları  ve bölüşümü (22.26)'daki Kaldor 
eşitliğine başvurmaksızın belirleyebilmektedir. Bu özelliklerinden do-
layı bu model, en fazla,  iki-kesimli, iki-mallı, iki-sınıflı  bir neoklasik 
model olarak nitelendirilebilir. 

Bu modelin formülasyonu  çerçevesinde bir Kaldor mekanizması 
kurmak mümkündür. Bunun için ilk yapılacak şey (22.26)'da J /Y 'y i 
sağ tarafa,  IF/P 'yi ise sol tarafa  almaktadır. Bu durumda, modelin 
Kaldor  süreci şöyle tanımlanabilir: 

w Irpk  -> L [K 

IjY  W\P/ 

\ 
D c ! D k - * p c [ p k 

I/Y  gelir dağılımını (W  IP);  gelir dağılımı ise, bir yandan faktör-fiyat 
oranıyla tam istihdam işgücü-sermaye oranını, diğer yandan mal-talep 
ve mal-fiyat  oranlarını belirler. Nasıl yukardaki modelin (22.26)'daki 
yatırım-bölüşüm ilişkisine ihtiyacı yoksa, bu modelin de (22.30)'daki 
faktör  fiyat  oranı-sermaye yoğunluğu ilişkisine ihtiyacı yoktur. Model, 
(22.32)'deki biçimiyle, (22.30)'daki eşitliği kullanmaksızın bölüşümü 
ve fiyat  oranını belirlemektedir. Ayrıca, daha önce anti-Pasinetti mo-
delin incelenmesinde ortaya çıktığı gibi, Kaldor-Pasinetti modelinin 
üretim fonksiyonu  ile dolaylı veya dolaysız bir ilişkisi yoktur. 

(22.32)'deki şekliyle bile bu model yaklaşıma bir yenilik getire-
memekte; çok-mallı, çok-kesimli bir sistemin ortaya çıkardığı sorun-
ları inceleyememektedir. Modelin belirlediği değişim oranı (p c lp k ) , 
(22.29)'daki talep denkleminden türetildiği için, talep açısından denge 
fiyatları  olabileceği halde arz, yani üretimin kârhbğı açısından denge 
fiyatları  olmayabilir. Bunu inceleyebilmek için modele üretimin teknolo-
jik koşullarını da sokmak gerekir. Bu koşullar malların değişim oran-
larını etkilediği ölçüde model, talep-kökenli olmaktan çıkıp arz-kö-
kenli hale gelecektir. 

Bu sorunları incelemek için, daha önce ele alınan iki kesimli mode-
lin fiyat  denklemlerini, parasal ücret (w)  ve parasal fiyatlar  ( p k ve pc) 
cinsinden yazalım: 

(22.32) 
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<* Pk? + P w = Pc 

(22.33) 
a pkr + b w = pk 

Üretim araçlarının (sermaye malının) aşınmadığı varsayıldığı için 
(22.33) aynı zamanda kesimlerdeki bölüşümü de vermektedir. 

Ekonomide toplam işgücünün (L) ve sermaye stokunun (K)  tam 
istihdam edildiğini ve ölçeğe göre verimin sabit olduğunu varsayarsak: 

Ca + la = K 
(22.34) 

Cp + Ib  = L = 1 

miktar denklemlerini verecektir. Ekonominin durağan durum denge 
koşulları inceleneceği için, sermaye stokunun durağan durum büyüme 
oranına intibak etmiş olduğunu varsaymaktayız. Bu durumda I=gK 
olacak, g durağan durum büyüme oranını verecektir. Miktar denklem-
lerinden C ve J'yı elde edebiliriz; 

o S 
P + mg 

(m  = oc b — a fi)  (22.35) 

J = 
P +mg 

L = 1 olduğu için C ve / adam başına tüketimi ve yatırımı vermek-
tedir. 

Bu üretim teknolojisini talep-kökenli  model çerçevesinde ele almak 
için, bu modelin faktör  fiyatı-faktör  arzı ilişkisini basit bir biçimde 
formüle  edelim: 

w jrpk  = eK  İL  = eK  (22.30.a) 

Diğer yandan r = P İ p k K olduğu için (22.30.a)'da: 

w / P = c (22.30.b) 

yani toplam parasal ücretlerin (w=wL) toplam parasal kârlara oranı, 
neoklasik kıtlık-fiyatlandırması  ilişkisi çerçevesinde belirlenmiştir. 

Sistemin dengeye gelmesi, her mal için arz-talep eşitliğinin sağlan-
masını gerektirdiğinden: 

P (1—sc) + w ( l — s w ) = pcC (tüketim dengesi) (22.36) 
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Psc + wsw = pkI  (yatırım dengesi) (22.37) 

ıvlpc — w* — reel ücretler ve pk/pc  = p = değişim oram dersek, 
(22. 30.b), (22.35) ve (22.36)'dan: 

...» _ e (1 — a g) (22.38) 
(fi  + mg) [(1  - sc) + e ( l - s j ] 

Bu ifade,  teknolojik katsayılar, g ve faktör-fiyat  ilişkisi verilmişken, 
tüketim dengesinin sağlanması için reel ücretlerin hangi düzeyde ol-
ması gerektiğini belirlemektedir. Aynı şekilde, (22.30.b), (22.35), 
(22.37) ve (22.38)'den: 

(1  - a g) (sc  + esw) . 
P = a g t ( l - s c ) + e ( l - s J ] ( 2 2 ' 3 9 ) 

Bu da yatırım piyasasındaki dengenin gerçekleşmesi için değişim ora-
nının ne olması gerektiğini göstermektedir. 

Buraya kadar fiyat  denklemlerini kullanmaksızın, piyasa denge 
koşullarıyla faktör-fiyat  denkleminden, değişim oranını ve reel ücretleri 
elde ettik. (22.38) ve (22.39) bu anlamda, sistemin denge koşullarını 
vermektedir. Ancak, bu koşullar fiyat  denklemlerinin eşit kâr  oranı 
koşuluyla bağdaşmakta mıdır? Bu soruya cevap verebilmek için (22.33)-
deki fiyat  denklemlerini reel ücretler ve değişim oranı ile ifade  edersek: 

a pr -)- (3 tv* = 1 
(22.33.a) 

a pr + b w* = p 

olacaktır. Sistemde üç bilinmeyen vardır: p, r ve w*. Bu bilinmeyenler-
den bir tanesi verildiği zaman sistem çözülebilir. Oysa (22.38) ve (22.39), 
sistemin iki bilinmeyenini, p ve w*'yu dışsal olarak belirlemektedir. 
Bu durumda (22.33.a)'nın eşdenli bir kâr oranı verebilmesi için, teknik 
katsayılarla sistemin diğer parametreleri (e, s c sw ve g) belli değerler 
almalıdır. Aksi takdirde (22.38)'deki w* ve (22.39)'daki p'nin değerleri 
için, çözüm, eşdenli bir kâr oranı vermeyecektir. 

Bunu incelemek için işçilerin tasarruf  etmediğini ( s w =0) , kapitalist-
lerin tüketim yapmadıklarını (sc = 1) ve kesimlerin fiziksel  sermaye 
yoğunluklarının aynı olduğunu (m=0) varsayalım. Bu varsayımlar al-
tında (22.38)'deki reel ücretlerle (22.39)'daki değişim oranının sistemde 
eşit kâr oranı vermesi için: 

rı = ( 1—w*) /a p = r2 = (p  — b w*) /a p (22.40) 

olması gerekir. Bu ise, (22.38), (22.39) ve (22.40)'dan: 
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g = l / a ( l + e ) (22.41) 

olmasını gerektirir. Eğer bu koşul gerçekleşirse: 

p = a / « ; » • = C = e / P ( l + « ) ; r 1 = r 2 = g ; I / Y = P / Y = . J L _ (22.42) 

olacaktır. Eğer g, (22.41)'deki değerinden farklı  bir değer alırsa, kâr oranı 
eşitlenmeyeceği gibi Kaldor-Pasinetti durağan durum kâr-büyüme 
oranı ilişkisi ( r=g jsc) de gerçekleşmeyecektir. 

Bunu bir örnek ile göstermek için a = 2; /? = 2; a = 4; 6 = 4; 
m = 0; sc = 1; s w = 0 ve e = 3 ( P / Y = 1/4; J F / Y = 3 / 4 ) olduğunu 
varsayalım. Bu durumda durağan durum büyüme oranı g = l / 1 6 ise 
sistem hem piyasa dengesini hem de eşit kâr oranını sağlayacak; M;* 
= C = 3 / 8 ; p=2; r = g = l / 1 6 ; pkI]Y  =pk Ij{pkI  +PcC)=pI/(pJ+C) 
= P / Y = 1/4 olacaktır. Büyüme oranı 1/16'dan farklı  bir değer 
abrsa sistem piyasa dengesini sağladığı halde eşit kâr oranı vermeye-
cektir. Örneğin g = l / 2 0 iken piyasa dengesini sağlayan reel ücretler 
ve değişim oranı; w* = 2/5 ve p = 8 /3 olacak, ancak bu değerler, 
fiyat  denklemlerinde farklı  kâr oranları verecektir: n = 3 /80 ve 
r 2 = 1 /10. Ancak bu durumda da ekonomideki toplam kârların toplam 
sermaye stokuna oranı Kaldor-Pasinetti eşitliğini sağlayacaktır. P*, 
toplam reel (tüketim malı cinsinden) kârlar; Y*, toplam reel millî gelir 
ise; P* = Y* /(1+e) ve Y*  = C+pI  = 8/15 olduğundan; r=P*/PK 
= P * g / p 1=1 /20 = g olacaktır. Diğer bir deyimle, makro anlamda 
kâr oranı-büyüme oranı eşitliği sağlandığı halde kesimlerin kâr oranları 
birbirine eşit değildir. Kısaca, piyasa dengesini sağlayan değişim oranı 
normal fiyatlara,  yani eşdenli kâr oranı veren fiyatlara  eşit değildir. 

Yukardaki analizde faktör  fiyat  oranlarının faktörlerinin  göreli 
kıtlık oranı tarafından  belirlendiği varsayılmıştı. Bu açıdan, (22.30.a) 
ve (22.30.b), göreli payları dışsal olarak belirlemektedir. Oysa Kal-
dor-Pasinetti yaklaşımında sistemin dışsal değişkeni parasal ücrettir 
ve reel ücretler ve gelir dağılımı, tasarrufları  yatırıma eşitleyen süreç 
içinde belirlenmektedir. Bu nedenle göreli payların dışsal olarak 
belirlendiği bir model, bu yaklaşıma ters düşeceğinden, bu tip bir modelde 
bölüşüm-yatırım süreci mevcut olmayacaktır. 

îki-kesimli modelin Keynesçi çözümünü elde etmek için (22.30.a)-
(22.30.b) yerine, parasal ücretlerin dışsal olarak verildiğini varsaya-
lım: 
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w = w (22.43) 

Modelin çözümünü basitleştirmek için .sw=0 varsayımını yaparsak 
(22.37)'den yatırım malları piyasasındaki denge koşulunu bulabiliriz: 

r = g/sc  (22.44) 

Diğer yandan (22.36) ve (22.44)'den: 

s c [ ( l - a g ) - M * (p+mg)  } 
« g(l - 'e) 

(22.44), yatırım-tasarruf  dengesinin sağlanabilmesi için kâr oranı 
ile dışsal olarak verilmiş bulunan büyüme oranı arasında mevcut ol-
ması gereken ilişkiyi; (22.45) ise, buna ilâveten, tüketim malı piyasa-
sındaki dengenin sağlanması için değişim oranı ile reel ücretler arasında 
mevcut olması gereken ilişkiyi göstermektedir. Diğer bir deyimle, pi-
yasa dengesi koşulları, (22.33.a)'daki fiyat  denklemlerindeki üç bi-
linmeyenden (r, p ve w*) kâr oranını dışsal olarak belirlemekte; ayrıca, de-
ğişim oranı ile reel ücretler arasında, bu dengenin gerektirdiği ilişkiyi 
saptamaktadır. Piyasa dengesinin gerektirdiği bu ilişkilerle eşit kâr 
oranının gerektirdiği koşulların bağdaşıp bağdaşmadığını görebilmek 
için fiyat  denklemlerini (22.44)'deki kâr oranı için çözersek: 

...» _ s c - (22.46) 
P sc +mg 

e h 
(22.47) P sc + mg 

olacaktır. Bu ifadeler,  r=gjsc  olduğu zaman, fiyat  denklemlerinin eşit 
kâr oranını sağlamak için gerektirdiği reel ücretlerle değişim oranını 
vermektedir. (22.46) ve (22.47), (22.45) ile kıyaslandığı zaman, mo-
delin parametrelerinin bütün değerleri için (sc < 1 ve g < 1 /a  — gwax 

olmak şartıyla), piyasa dengesinin gerektirdiği koşulların, eşit kâr ora-
nının gerektirdiği koşullarla bağdaştığı görülmektedir. Diğer bir deyim-
le, Kaldor-Pasinetti makro-denge koşulları altında, kesimlerdeki kâr 
oranları ve reel ücretler eşitlenmekte ve normal fiyatlar  hüküm sürmek-
tedir. Parasal ücretler dışsal olarak verildiği için, kesimlerdeki kâr ora-
nının (22.44)'deki değeri alması, tüketim malının fiyatının  değişmesi 
yoluyla olmaktadır. Bu anlamda kâr oranı reel ücreti, parasal ücret 
de (22.46)'da fiyatlar  genel düzeyini belirlemektedir. 

Buraya kadar durağan dengenin mevcut olduğu varsayılarak iki 
kesimli bir model içinde bu dengenin özellikleri ve bu özelliklerin neo-
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Keynesçi varsayımlarla bağdaşıp bağdaşmadığı incelenmiştir. Ancak 
bu, Kaldor-Pasinetti modelini, denge durumunun özelliklerini gösteren 
bir teorem olmaktan öteye götüremez. Bu teoremin bir teori niteliğini 
kazanması için, modelin işloıne mekanizmasının bu teoreme uygun 
olması ve kararlılık koşullarının gerçekleşmesi gerekir. Bu ise iki ke-
simli modelin kıyaslamalı-dinamik yöntemle incelenmesini gerek-
tirir. 

Teorem en basit biçimiyle şunu ileri sürmektedir; eğer durağan 
durum dengesinin gerektirdiği yatırımlar yapılıyorsa, bu yatırımları 
karşılayacak tasarruflar  gelir dağılımının değişmesi yoluyla sağlana-
caktır. Ex post olarak yatırım-tasarruf  eşitliğini sağlayan mekanizma, 
fiyatların  ve gelir dağılımının değişmesidir. Ancak burada, makro bir 
modelden farklı  olarak, yatırımların tasarrufları  aşması piyasadaki 
bütün fiyatları  değil, sadece yatırım malı fiyatını  etkileyecektir. Tü-
ketim malının fiyatının  ne ölçüde değişeceğini belirleyen şey, piyasadaki 
arz-talep ilişkisi değil, kapitalistler arasında eşit kâr oranını sağlamaya 
yönelik rekabettir. Bunu yukarıdaki modelin fiyat  denklemlerinde 
gözlemek mümkündür. Ex ante olarak yatırımların, planlanmış ta-
sarrufları  aşması, yatırım malı fiyatının  artmasına yol açacaktır. 
(22.33)'deki yatırım malı kesiminin fiyat  denklemi, bu durumda kâr 
oranının artacağını göstermektedir: r < 1 /a olduğundan, parasal üc-
retler veri iken, p^'da meydana gelen bir artış, kâr oranını artıracaktır. 
Her iki kesimin aynı kâr oranını elde etmesi için, pk ve r arttığı, w de-
ğişmediği zaman, tüketim malı kesiminin fiyat  denklemi,pc 'nin de artma-
sı gerektiğini göstermektedir. Parasal ücretler değişmediği için tüketim 
malı fiyatındaki  bu artış reel ücretleri düşürecek ve yatırımlarla birlikte 
kâr payı da artacaktır. Diğer yandan p — p k İ P c = b l(P J r m r ) olduğu içiıı, p k 

ve pc artarken fiyat  oranının (p)  ne yönde değişeceğini kesimlerin 
göreli sermaye yoğunlukları belirlemektedir. Tüketim malı kesimi daha 
sermaye yoğun olduğu zaman, (m> 0), js/deki artış />fe'daki  artıştan daha 
fazla  olacak ve p azalacak, aksi halde p artacaktır. Böylece yatırım-
lardaki artış bütün malların parasal fiyatlarını  artıracağı halde, yatırım 
malının tüketim malı ile değişim oranı artabileceği gibi azalabilir 
de. 

Modelin dinamik olarak tam istihdam durağan durum dengesine 
gelebilmesi için, (22.35)'deki tam istihdam koşullarının sağlanması ve 
denge büyüme oranının işgücünün büyüme oranına eşit olması gerek-
mektedir. Bununla beraber, iki kesimli modelde, dengenin kararlı 
olması için Kaldor-Pasinetti modelinin makro-koşullarının gerçek-
leşmesi yetmemektedir. Bunlara ilâveten modelin kararlılık koşulu 
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da gerçekleşmelidir. Bilindiği gibi bu koşul, tüketim malı üreten ke-
simin daha sermaye yoğun olmasıdır. Bu gerçekleştiği takdirde, tam 
istihdamın gerektirdiği yatırımlar yapıldığı sürece, gerekli büyüme 
oranı ile doğal büyüme oranı arasındaki fark  gelir dağılımındaki değiş-
melerle giderilecektir. Aksi halde, uzun dönemde ya tam istihdam ger-
çekleşemeyecek, ya da tasarruf-yatırım  dengesi sağlanamayacaktır. 
İkinci durumda sermaye stoku gerekli büyüme oranından farklı  bir 
oranda büyüyecek, ekonomi sürekli bir yatırım-tasarruf  dengesiz-
liği içine düşecektir. İlkinde ise sermaye stoku gerekli büyüme oranına 
eşit bir oranda büyüyeceği halde, bu oran işgücünün büyüme oranına 
eşit olmadığı için, tam istihdam sağlanamayacaktır. 

22.4. YAKLAŞIMIN  TEMEL  HİPOTEZ  VE  VARSAYIM-
LARI:  ÖZET 

Buraya kadar incelenen neo-Keynesçi yaklaşımda analiz, dina-
mik denge veya durağan durum dengesi ile sınırlandırılmıştır. Ancak, 
Pasinetti modeli bu dengeyi varsaydığı halde Kaldor bu dengenin 
sağlanacağını göstermeye yönelmekte; Kaldor modeli daha kapsamlı 
olup yatırım, teknolojik gelişme gibi dinamik bir analizin gerektirdiği 
temel ilişkileri içermektedir. Bu nedenle bu iki modelin değerlen-
dirmesi farklı  düzeylerde olacaktır. Burada böyle bir değerlendirme 
yapılırken, ilk önce her iki modelin içerdiği ortak noktalar ele alına-
cak, daha sonra Kaldor modelinin getirdiği diğer yenilikler tartışıla-
caktır. 

Kaldor-Pasinetti modellerinin ortak noktaları aynı zamanda neo-
Keynesçi yaklaşımla neoklasik yaklaşım arasındaki temel ayrılıkları 
meydana getirir. En genel ifadeyle  bunlar, şöyle özetlenebilir: 

a. Yatırım kararları tasarruf  kararlarından tamamen bağımsız 
olup uzun dönemli etkilerle belirlenir ve bekleyişlere dayanırlar. 

b. Ücret pazarlıkları parasal ücretler üzerinde olur ve işgücü arzı, 
tam istihdam düzeyine kadar, parasal ücretlere karşı sonsuz esnekliğe 
sahiptir. 

Bu iki unsur, kullanılmayan kapasitenin mevcut olduğu işsizlik 
dönemlerinde istihdam ve gelir düzeyini, tam istihdamın sağlandığı 
dönemlerde ise gelir dağılımını, efektif  talebin bir fonksiyonu  haline 
getirir. Yaklaşım tamamen talep kökenli bir yaklaşımdır ve buna pa-
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ralel olarak modelde denge, mal piyasasındaki değişmelerle sağlanır. 
Bu değişmeler, daha önce de görüldüğü gibi, malların fiyat  ve /veya 
miktarlarında, arz-talep veya yatırım-tasarruf  dengesizliği sonucunda 
ortaya çıkar. Yaklaşımda, 'faktör  fiyatları'  dengeleyici bir unsur de-
ğildir. Eğer işgücünün istihdamı için gerekli olan talep mevcut değilse 
veya diğer bir deyimle, yatırımların düzeyi düşük ise, işgücü piyasasında 
meydana gelebilecek ücret değişmeleri taın istihdamı sağlamaya yetmez. 
Zira, böyle bir durumda, ücretlerdeki bir azalış efektif  talebi de aşağıya 
doğru sürükler ve sonuçta fiyatlar  genel düzeyi de parasal ücretlerle 
birlikte azalacağmdan reel ücretlerde bir değişme sağlanamaz. 
Bu nedenle sistemdeki reel değişmelerin, yani reel ücretlerdeki, istih-
dam ve gelir düzeyindeki değişmelerin kaynağı yatırımlardır. 

Sınıfsal  tasarruf  oranlarının farklı  olması, bir ölçüde, neo-Key-
nesçi yaklaşımın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak, yukarıdaki iki temel 
unsurdan soyutlanmış bir modelde sınıfsal  tasarruf  fonksiyonlarının 
farklı  olması modele Keynesçi bir nitelik kazandıramayacağı için, bu 
unsur, diğerlerine kıyasla ikinci derecede bir öneme sahiptir. Nitekim 
sınıfsal  tasarruf  fonksiyonu  varsayımı neoklasik bir modelde de yapı-
labilir; ancak bu, modelin niteliğini değiştirmez. Buna karşılık, yatırım-
ların tasarruflardan  bağımsız olduğu ve ücret pazarlıklarının parasal 
ücretler üzerinden yapıldığı varsayımlarının neoklasik yaklaşımla bağ-
daşması olanaksızdır. 

Sınıfsal  tasarruf  oranlarının farklı  olmaması, neo-Keynesçi modelin 
bölüşümle değil, durağan durum dengesi ile ilgili önermelerini etkile-
yecektir. Ücretler parasal olarak saptanıyor ve fiyatlardan  daha yavaş 
değişiyorsa, yatırımlardaki bir artışın ortaya çıkaracağı talep fazlası 
fiyatları  yükselterek reel ücretlerin düşmesine, kârların ve kâr paymın 
artmasına yol açacaktır. Bu olgu, sınıfsal  tasarruf  fonksiyonu  varsa-
yımından tamamen bağımsız olup parasal ücretlerin sabit olması veya 
fiyatlara  ayak uyduramamasının bir sonucudur. Ancak, tam istihdam 
koşulları altında, yatırımların yol açtığı talep fazlasının  ortadan kalkması; 
yatırım-tasarruf  dengesinin sağlanması için, işçilerin tasarruf  oranı-
nın kapitalistlerin tasarruf  oranından daha düşük olması gerekmektedir. 
Eğer bu koşul gerçekleşmezse, fiyatlardaki  artış tasaurufları  artırarak 
talep fazlasını  ortadan kaldıramayacağı için, yatırımlar azalmadığı 
takdirde^ ekonomi enflasyon  süreci içine girecektir. Bu durumda, 
yatırımların gelire oranı, tasarrufların  gelire oranından ne kadar fazla 
İse, fiyatların  ve kârların artış hızı da o kadar yüksek olacaktır. 

Pasinetti modeli, Kaldor modelinin 'mantık hatası'nı düzelterek 
yaklaşımı genelleştirmekte, bunun yaparken modele yeni bir unsur 
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da sokmaktadır: uzun dönem faiz  teorisi. Ancak, modelde uzun dönem 
faiz  teorisi dönen şey, uzun dönemde faiz  ile kâr oranlarının birbirine 
eşit oldukları varsayımından başka bir şey değildir. Bu varsayımın 
gerekçesini modelde bulmak olanaksızdır. Keynesçi bir modelde 
faiz  ile kâr oranının eşitliğinden bahsetmek ve bunu yaparken de, Key-
nes'in para teorisinin temel unsurlarını bir kenara atmak pek tutarlı 
görünmemektedir. Burada akla ilk gelen soru, bu eşitliği sağlayan 
sermaye piyasasındaki mekanizmanın ne olduğudur. Bu boşluğu daha 
sonra Kaldor, neo-Pasinetti Teoremi ile doldurmak istemişse de önerilen 
mekanizma Keynesçi olmaktan çok neoklasiktir. 

Kaldor modelinin bu genel unsurlar ötesinde getirdiği yenilikleri 
ise şöyle özetlemek mümkündür: 

a. Teknolojik gelişme fonksiyonu; 
b. Yatırım fonksiyonu; 
c. Uzun dönem dengesinin tam istihdamda gerçekleşeceği hipotezi; 
d. Sermaye stoku ve kâr oranının modelin dışında kalması ve 

sermayenin ölçülmesi sorunundan kaçınılması; 
e. Tam rekabet varsayımı yerine aksak rekabet varsayımının 

yapılması ve monopolleşme derecesi kavramı. 

Teknolojik gelişme Kaldor modelinde büyümenin tehıel nedeni 
olmaktadır. Ancak, teknolojik gelişme fonksiyonunun  iyi belirlenmiş 
bir fonksiyon  olduğu kesinlikle söylenemez. Modelde bu fonksiyonun 
eğimi ve yeri, sistemin diğer değişkenlerinden bağımsızdır. Bu varsa-
yımın kaldırılması halinde, fonksiyondaki  kaymalar, sistemin uzun 
dönem dengesinin kararlılığını ciddi bir şekilde etkileyecektir. 

Kaldor'un yıllanma modelinde kullandığı yatırım fonksiyonu, 
hem geleneksel Keynesçi yatırım fonksiyonundan,  hem de Harrod'un 
hızlandıran biçimindeki yatırım-talep artışı ilişkisinden farklıdır. 
Kaldor, Keynes'in, sermayenin marjinal etkinliği ile faiz  oranı arasındaki 
farka  dayanan yatırım fonksiyonu  kavramını açıkça reddetmekte, 
bunun yerine beklenen kâr oranına dayanan ve risk ve belirsizlik 
unsurlarını göz önüne alan bir yatırım fonksiyonu  önermektedir. Her 
ne kadar POP kıstası risk ve belirsizlik unsurlarını karşılayan en ideal 
kıstas değilse de, yatırım fonksiyonunda  bu kıstasın öngörülmesi, modele 
risk ve belirsizlik unsurlarının etkisini katmaktadır. POP'un sabit 
bir dönem olarak alınması yerine sistemin diğer unsurlarına bağlı hale 
getirilmesi (örneğin teknolojik gelişmenin hızlı olduğu dönemlerde 
POP'un azalması) bu açıdan modelin gelişmesinin sağlayabilir. 
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Uzun dönem dengesinin tam istihdamda gerçekleşeceği hipotezi 
ve bu hipotezin dayandığı entegre  firma  analizi, daha önce de görül-
düğü gibi, oldukça tutarsızdır. Bu nedenle tam istihdam, Pasinetti 
modelinde olduğu gibi, bir varsayım olmaktan ileri gidememektedir. 
Her ne kadar bu varsayım Batı kapitalizminin son 30 senedir içinde 
bulunduğu durumla az çok bağdaşmaktaysa da, bunun teorik çerçe-
vede de açıklanması gerekmektedir. Savaştan bu yana, tam istih-
dama yönelik iktisat politikalarının oldukça başarılı olduğu göz önüne 
alınrsa, bu olgunun teorik açıklamasının; devletin ve iktisat politika-
larının göz önüne alınmadığı bir model çerçevesinde yapılamayacağı 
açıktır. Keynes'in, kısa dönemde piyasa mekanizmasının tam istih-
damı sağlayamayacağını göstermesinden sonra, dinamik bir neo-
Keynesçi modelin tam istihdam varsayımım yapması oldukça şaşırtıcı 
görünmektedir. 

Sermaye stoku ve kâr oranı kavramlarının Kaldor modeli dışında 
kalması, daha önce de görüldüğü gibi, sadece görünüştedir. Sistemin 
durağan durum çözümü dışında, yatırımların belirlenmesi ve köhneleşme 
kıstasının uygulanabilmesi, kâr oranın bilinmesine bağlıdır. Bu ise 
kaçınılmaz bir şekilde sermaye stokunun ölçülmesini gerektirir. 

Gerek Pasinetti, gerek Kaldor modelinde, sınıfsal  tasarruf  oranları 
dışsal olarak belirlenmekte, sistemin değişkenlerinden etkilenmemek-
tedir. Bu varsayım donge durumu için oldukça tutarlı bir varsayım 
olabilir. Ancak, fiyatların  ve parasal ücretlerin değişmekte olduğu dö-
nemlerde tasarruf  eğilimlerinin etkilenmemesi düşünülemez. Bu et-
kiler iki türlü olabilir: gelir dağılımınının ve fiyatların  etkisi. İkinci etki, 
özellikle işçilerin tasarruflarını  dayanıklı tüketim mallarıyla taşınamaz 
mallara yönelttikleri zaman söz konusu olabilir. Fiyatların artmakta 
olduğu bir ekonomide, beklenen' enflasyon  oranı, bu tip tüketim har-
camalarını etkileyebilir. Bu durumda yatırımlar arttığı ve fiyatlar  yük-
selmeye başladığı zaman, sw 'daki bir azalış gelir dağılımının kapitalistler 
lehine daha da fazla  değişmesine yol açabilir. Aynı şekilde, kapitalist-
lerin tüketim eğilimindeki bir artış gelir dağılımının kapitalistler lehine 
daha az değişmesine yol açabilir. Diğer yandan, parasal ücretlerin dü-
zeyi ve değişme oranı da kapitalistlerin tasarruf  eğilimlerini etkileye-
bilir. Ücretlerin arttığı bir dönemde, kapitalistler gelirlerinin daha bü-
yük bir kısmını tasarruf  ederek mâli durumlarını güçlendirmek isteye-
bilirler. Bu ise gelir dağılımını kapitalistler aleyhine çeviren bir unsur 
olabilir. 

Neo-Keynesçi modelin bölüşümle ilgili temel varsayımı işçilerin 
parasal ücretler için pazarlık ettikleri ve reel ücretlerin işgücü arzını 



k a l d o r - p a s ı n e t t ı y a k l a ş ı m ı n ı n d e ğ e r l e n d i r m e s i 655 

etkilemediğidir. Bu varsayım gelir dağılımında ücretlere pasif,  kâr-
lara ve yatırımlara aktif  bir rol vermekte, gelir dağılımı işgücü piyasa-
sında değil, mal piyasasında belirlenmektedir. Gelir ve istihdam düzeyi 
veri iken, yatırımlar fiyatlar  genel düzeyini ve parasal ücretler sabit ol-
duğu için de, reel ücretleri belirlemektedir. Bu varsayımın geçerliği 
oldukça tartışmalıdır. Ücret pazarlıklarının parasal ücretler üzerindo 
yapılması, işçilerin reel ücretlerdeki değişmelere karşı hassas olmadıkları 
anlamına gelmez. Bir para ekonomisinde bütün değişimler, sözleşmeler 
para ile yapılmaktadır ve ücretlerin de parasal olarak belirlenmesi son 
derece doğaldır. Ancak, işçiler ücret pazarlığına çeşitli motiflerle  gire-
bilirler: örneğin verimliliğin ve/veya fiyatların  artması ücret artışı ta-
leplerinin temel nedeni olabilir. Böyle bir durumda işçiler parasal üc-
retlerinin artışını talep ediyorlarsa, gerçekte, pazarlık konusu olan 
şey, ücretlerin kaç lira olduğu değil, satın alma gücü veya reel ücrettir. 
Dolayısıyla, ücret pazarlıklarının parasal ücretler üzerinden olması, 
fiyatların  arttığı dönemlerde parasal ücret artışı talebi olmayacağı an-
lamına gelemez. Eğer işçi sınıfı  reel ücretlerin cari düzeyin altına düş-
mesine rıza göstermiyorsa, yatırım-tasarruf  dengesi reel ücretlerin bu 
düzeyin altına düşmesini gerektirdiği anda ortaya bir ücret-fiyat 
kovalamacası çıkar ve model bir bölüşüm modeli değil, bir enflasyon 
modeli haline dönüşür. 

Bu eleştirilere karşı öne sürülebilecek şey bunun kronik  bir enf-
lasyona yol açacağı, gerçek hayatta ise buna raslanmadığıdır. Ancak 
bu önerme, işçilerin reel ücretler için pazarlık etmediklerini değil 
yatırımların tamamen dışsal olmadığını da gösterebilir. Zira bu tip 
kronik bir enflasyon,  yatırım ve talep fazlası  ücret artışlarına rağ-
men korunabildiği sürece ortaya çıkar. Eğer işçiler fiyat  artışlarına 
karşı duyarlı iseler ve parasal ücretlerini artırabiliyorlarsa, bu tip bir 
enflasyonu  önlemenin tek yolu yatırımları kısmaktır. Batı kapitaliz-
minin son gelişmeleri bu yönde bir eğilim ortaya çıkartmaktadır; 
yatırım ve büyüme oranı oldukça düşük, buna karşılık ücretlerdeki ve 
fiyatlardaki  artışlar geçmişle kıyaslanamayacak kadar yüksektir. 

Bu eleştiriler, kısa dönemde monopolleşme derecesinin gelir da-
ğılımını belirlediği hipotezi için de geçerlidir. Modelde, kısa dönemde 
parasal ücretler veri iken, monopolleşme derecesi fiyatları  ve reel üc-
retleri, yatırımlar ise gelir ve istihdam düzeyini belirler. Firmaların 
monopolleşme derecesinin neye bağlı olduğu ve işçilerin hangi reel ücret 
düzeyine rıza gösterecekleri ise belirlenmemektedir. Kâr marjı veya mo-
nopolleşme derecesi işçilerin ücret pazarlıklarındaki davranış ve motifle-
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rinden, örgütlenme derecelerinden bağımsız olarak belirlenemez. Mo-
nopolleşme derecesine dayanan bir bölüşüm teorisi, bunun ekono-
mik ve siyasal nedenlerini, diğer bir deyimle, bu derecenin sınır-
larını belirlemelidir. Kısaca, modelin açıklaması gereken şey monopol-
leşme derecesinin ne kadar olduğudur. Bu açıklanmadıkça ortaya çıkan 
model, bir bölüşüm teorisi olmamaktadır; söylenen tek şey, işçiler pa-
rasal ücretlerini artırmadıkları sürece yatırımlardaki artışların gelir 
dağılımını kapitalistler lehine çevireceğidir. Oysa belirlenmesi gereken, 
işçilerin parasal ücretlerini ne zaman, nasıl ve ne kadar artıracakları, 
eğer artıramıyorlarsa buna engel olan ekonomik ve siyasal nedenler-
dir. 
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23. SERMAYE TEORİSİ: ROBINSON - ELEŞTİRİ VE 
KATKI 

23.1. GİRİŞ 

Joan Robinson, bir yandan sermaye birikimi ve teknolojik geliş-
meyi, diğer yandan da sermaye ve bölüşüm teorilerini belli bir dinamik 
çerçeve içinde birleştirmek suretiyle az çok bütünlüğü olan bir yaklaşım 
getirmektedir. Bu bütünlük ve özellikle değer ve sermaye teorilerine 
verdiği önem, Robinson'u diğer Keynesçilerden ayıran temol nokta-
lardır. Robinson'un sermaye teorisine katkısı, egemen neoklasik teoriye 
1950'lerden itibaren yöneltmeye başladığı eleştirilerin bir ürünüdür. 
Bu eleştirilerde vurgulanan sorunların çözümlenmesinde neoklasik teo-
rinin yetersiz kalması, Robinson'u, alternatif  bir yaklaşım geliştirmeye 
yöneltmiştir. Her ne kadar sermaye teorisinde Robinson'un ortaya 
attığı sorunlarla bunlara getirdiği çözümlerde Keynes'den çok klasik 
unsurlar egemensc de, bunların ele alınış tarzında önemli Keynesçi 
unsurlara da rastlanmaktadır: örneğin, denge kavramının tanımlan-
masında ve kullanılmasında tarihsel zaman unsuruna verilen önem 
ve öncelik; belirsizlik ve bekleyişlerin rolü: incelenen ekonominin parasal 
bir ekonomi olduğu hususunun vurgulanması gibi noktalarda Keynesçi 
düşünce tarzı açıkça ortaya çıkmaktadır. Robinson'un eleştirileri ve 
getirdiği yaklaşım, sermaye ve bölüşüm teorilerinde 1960'larda yoğun-
laşan tartışmaların başlangıcını oluşturmakta; daha sonra Sraffa'da 
en genel şekliyle ortaya çıkan ücret-kâr-fiyat  ilişkilerine az çok açıklık 
getirmekte; bu ilişkileri, dinamik bir birikim ve teknolojik gelişme süreci 
içinde ele alma çabası, iktisat teorisinin egemen neoklasik yaklaşımında 
mevcut olmayan yeni bir bakış açısı oluşturmaktadır. Bununla beraber 
Robinson'da bütün bu unsur ve ilişkileri içeren tek  bir formel  model 
bulmak olanağı yoktur. Bunun bir nedeni, bu sorunların farklı  za-
manlarda ve farklı  soyutlama düzeylerinde ele alınmış olması, farklı 
tartışmalarda farklı  noktaların vurgulanmasıdır. Burada, Robinson 
yaklaşımı, iki ana başlık altında incelenecek; ilkinde sermaye, ikinci-
sinde ise büyüme teorisi vurgulanacaktır. 



660 n e o - k e y n e s ç i y a k l a ş ı m 

23.2. SERMAYENİN  ÖLÇÜLMESİ 

Yukarıda da gözlendiği gibi, sermaye teorisinin en önemli ve çetrefil 
sorunlarından biri, sermaye stokunun ölçülmesidir. Bunun temel nedeni, 
bu sorunun hem değer ve bölüşüm, hem de birikim sorunlarını içermesi-
dir. Robinson, bir yandan bu sorunun kolaylıkla çözümlenemeyeceğini 
belirtirken, diğer yandan da bu sorunun çözümlenebilmesi için gerekli 
koşulların ne olduğunu araştırmaktadır. Neoklasik teoride sermaye 
stokunun ölçülmesi gereği, ilk planda, üretimin teknik ilişkilerinden 
gelir dağılımının türetilmesi çabasmdan doğmaktadır. Sermaye stoku-
nun üretime katkısının belirlenebilmesi, bu stokun output ile aynı 
temele indirgenmesini, aynı birim ile ölçülmesini gerektirmektedir. 
Ancak, sermaye stokunun ölçülmesi sorunu, sadece neoklasik teorinin 
üretim fonksiyonuna  ilişkin bir sorun olmadığından, marjinal verim-
lilik bölüşüm ilişkilerinin bir kenara atılması, sermaye stokunun ölçülme-
si gereğini tamamen ortadan kaldırmaz. Örneğin, gelir dağılımının 
ve kâr oranının belirlenmesi bu ölçümü gerekli kılar: y=rk-\-w  şek-
linde millî gelirin bölüşümünü gösteren bir ifadenin  yazılabilmesi 
için, bu ifadedeki  bütün unsurların (veya değişkenlerin) tanımlanması 
ve belirlenmesi gerekir. Bu açıdan, malların mallar ile üretildiği bir eko-
nomide, net outputun ölçülmesi sorunu sermaye stokunun ölçülmesi 
sorunundan farklı  değildir. Zira, hem output hem de sermaye stoku 
çeşitli malları, çeşitli oranlarda içermektedir. Bunun yanında sermaye 
stokunun ölçülmesi gereği, başka nedenlerle de ortaya çıkmaktadır: 
örneğin, bir ekonominin farklı  iki dönemindeki üretim kapasitelerinin 
veya farklı  ekonomilerin üretim kapasitelerinin kıyaslanması; büyüme 
oranının, aşınma ve yıpranmanın saptanması; teknolojik gelişme ti-
pinin belirlenmesi ve farklı  tekniklerin karşılaştırılması gibi sorunlar hep 
sermaye stokunun ölçülmesini gerektirir. 

Üretim araçlarının niteliğinin ve miktarının, kâr oranının ve 
göreli fiyatlarm  değişmediği bir kısa dönem sınırları dışına çıkıldığı 
zaman, sermaye stokunun ölçülmesi, ciddî bir sorun olarak belirmek-
tedir. Bu sorun gerçekte, gelir dağılımından ve fiyat  değişmelerinden 
etkilenmeyen bir ölçü birimi bulmak sorunudur. Robinson'un çabaları, 
böyle bir birimin genellikle  mevcut olmadığını, sermaye stokunun öl-
çülmesinin ancak bazı özel koşullarda mümkün olabileceğini ve ancak 
bu koşullar altında bir anlam taşıyabileceğini göstermeye yöneliktir. 
Burada, sırasıyla, sermaye stokunun ölçülmesi ile ilgili sorunlar, farklı 
ölçme yöntemlerinin tutarlı ve anlamlı olabilmesi için gereken koşullar 
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ve bu koşulların gerçekleşme olasılıkları, ölçme sorunu çözümlendiği 
zaman ortaya çıkabilecek ilişkiler incelenecektir. 

Sermaye stokunun ölçülmesinde ortaya çıkan ilk sorun, ölçü bi-
riminin ne olacağı, üretim araçlarının hangi birim cinsinden ölçülece-
ğidir. Bu konuda Robinson dört alternatif  önermektedir; 1. üretim 
araçlarının fiziksel  miktarları; 2. fiziksel  üretken kapasite; 3. nihaî 
ürün (veya para); 4. işgücü zamanı. 

Sermaye stokunun, bu stoku oluşturan üretim araçlarının fiziksel 
miktarlarıyla (örneğin, x ton demir veya y tane makine gibi) ölçülmesi 
olanağı son derece sınırlıdır. Üretim araçlarının çok sayıda ve farklı 
niteliklerde olduğu bir ekonomide, böyle bir ölçümün anlamlı olması için, 
bu üretim araçlarının nitelikleri ve miktarları arasındaki oranlar za-
man içinde sabit kalmalıdır. Aynı husus, iki ekonominin üretim araç-
larının karşılaştırılabilmesi için de gereklidir. Üretim tekniklerinin değiş-
mediği ve üretim araçlarının niteliklerinin sabit kaldığı bir durumda 
bile, sermaye stokunu oluşturan üretim araçlarının miktarları arasın-
daki oranlar değişebilir. Eğer bir ekonomide iki ayrı dönemde veya 
iki ayrı ekonomide reel ücretler ve büyüme oranları farklı  ise, kesimlerin 
üretim yoğunlukları göreli olarak farklı  olacak, aynı üretim tekniği 
kullanılmasına rağmen toplam sermaye stokunun bileşimi veya bu stoku 
meydana getiren üretim araçları arasındaki oranlar farklılaşacaktır. 
Ayrıca, aynı tekniğin ve üretim araçlarının kullanılması halinde bile, 
büyüme oranları arasındaki farklılık  üretim araçlarının yaş bileşiminin 
farklı  olmasına yol açacaktır. Örneğin, 1 tane 10 yıllık ve 4 tane 2 
yıllık makineyi içeren bir sermaye stokunun; 3 tane 10 yıllık ve 2 tane 
1 yıllık aynı tip makineyi içeren sermaye stokuna eşit olduğunu söy-
lemek olanaksızdır. Üretim tekniklerinin farklı  olması halinde ise bu 
yolla ölçüm söz konusu olamaz. Farklı üretim teknikleri, sadece aynı 
üretim araçlarını farklı  oranlarda içerıneyecek, ayrıca, büyük bir ola-
sılıkla, bu tekniklerin kullandıkları üretim araçlarının nitelikleri de 
farklı  olacaktır. Böyle bir kıyaslama, saban ile traktörün veya hesap 
makinesi ile bilgisayarın kıyaslanması anlamına gelecek; bunlar ancak 
ortak olarak içerdikleri unsur, örneğin demir cinsinden kıyaslanabile-
ceklerdir. Bunun ise anlamlı bir ölçüm olamayacağı açıktır. 

Sermaye stokunun içerdiği üretim araçlarının fiziksel  üretim ka-
pasitesi ile değerlendirilmesinde de ortaya az çok benzer sorunlar çık-
maktadır. Böyle bir değerlendirmede, aynı nitelikle  ve miktarda  out-
put üreten iki farklı  sermaye stoku, üretim kapasitesi açısından eş-
değer olarak alınmaktadır. Üretilen output aynı olmak şartıyla, üretim 
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tekniklerinin ve hatta kullanılan sermaye stokunun niteliğinin farklı 
olması halinde bile bu tip bir kıyaslama yapılabilir ve üretim araçla-
rını kullanan işgücünün miktarı, tekniklerin değerlendirilmesinin temel 
kıstası olabilir. Şöyle ki, aynı nitelik ve miktarda output üreten iki 
teknikten output başında daha az işgücü kullanan tekniğin daha ser-
maye yoğun ve etkin teknik olduğu söylenebilir. Ancak, böyle bir 
değerlendirmenin yapılabilmesi için, üretilen outputun bileşiminin 
değişmemesi gerekir. Bu ise ancak durgun  veya durağan  durum den-
gesinde gerçekleşebilir. Buna karşılık, büyümekte olan iki farklı  eko-
nomideki veya belli bir ekonominin farklı  iki dönemindeki sermaye sto-
kunun bu yolla değerlendirilip kıyaslanabilmesi için, büyüme oranla-
rının aynı olması gerekir. Aksi halde output bileşimi farklı  olacak, 
örneğin, aynı tekniği kullanan iki ekonomiden büyüme oranı yüksek 
olanda toplam output içinde yatırım mallarının oranı yüksek olacak 
ve kıyaslama bir anlam ifade  etmeyecektir. Diğer yandan, büyüme 
oranlarının farklı  olması, bu ekonomilerdeki sabit sermaye stokunun 
yaş bileşimini de değiştireceğinden, output bileşiminin farklı  olması 
olgusu yanında üretim kapasiteleri de farklı  olacağı için, kıyaslama 
olanağı tamamen ortadan kalkacaktır. 

Gerek üretim araçlarının fiziksel  miktarları, gerek üretken kapa-
site, sermaye stokunun ölçülmesinde çok sınırlı ve gerçekçi olmayan 
koşullarda anlamlı olabildiğiden geriye sadece iki ciddî alternatif 
kalmaktadır: nihaî ürün ve işgücü zamanı. pc nihaî ürünün, pk üretim 
araçlarının parasal fiyatını  ve w m parasal ücretleri gösteriyorsa, birim 
sermaye stokunun output cinsinden değeri pkjpc\ işgücü zamanı cin-
sinden değeri ise pk jtvm olacaktır. Bu ölçü birimleri sermaye birikiminin 
iki farklı  yönünden doğan iki ayrı amaca yöneliktir. Sermaye stokunun 
output cinsinden ölçülmesi, sermaye birikiminin gerektirdiği harca-
malarla veya tasarruf-yatırım  ilişkisi ile ilgilidir. Sermaye birikimini 
sağlamak için üretilen outputtan yapılan tasarruf  ve yatırımlar, bu bi-
rikimin output cinsinden maliyetini gösterecektir. Diğer bir deyimle 
bu kıstas, tüketimden yapılan fedakârlıkla  ilgili bir kıstastır. Oysa 
sermaye stokunun işgücü zamanı ile ölçülmesinde, birikimin üretken 
kaynaklara yaptığı katkı vurgulanmaktadır. Robinson, üretimin esas 
olarak işgücü zamanınm harcanması demek olduğunu belirterek, 
birikimin üretken kaynaklara yaptığı katkının en uygun ölçüsünün iş-
gücü zamanı olduğu ve üretim araçlarının işgücü zamanı ile ölçülmesi 
gerektiği sonucuna varmaktadır. Gerçekte böyle bir ölçüm, üretim 
fonksiyonlarının  belirtmek istediği temel teknolojik ilişkileri vurgulayan 
bir ölçümdür. Ancak, sermaye stokunun output birimi ile ölçülmesi için 
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gerekli koşullar gerçekleştiği zaman, bu stok işgücü zamanı ile de ölçüle-
bilir: yani, output birimi ile ölçülmüş sermaye stoku işgücü birimine in-
dirgenebilir. w reel ücretler (w m /p c ) ise, ( p k l p c )  (1 fw),  output birimi 
ile ölçülmüş sermaye stokunun işgücü birimine indirgendiğini gösterir. 

ister output birimi, ister işgücü zamanı kullanılsın, sermaye sto-
kunun ölçülmesinde ortaya çıkan en önemli sorun zaman sorunudur. 
Hem üretim araçlarının hem de nihaî outputun üretilmesi, zaman için-
de meydana gelen olgulardır. Yatırımla üretim araçlarınm üretilmesi, 
üretim araçlarının üretilmesi ile nihaî outputun elde edilmesi arasında 
geçen zaman içinde meydana gelecek değişmeler, sermaye stokunun, 
bu zaman süreleri içindeki herhangi bir andaki  değerinin ölçülmesinde 
önemli sorunlar yaratır. Aslında bu sorun, zaman içinde oluşan bir 
akım  olan üretim ve işgücü zamanının harcanması olgularının, bir 
stok  halinde ifadesinin  ortaya çıkardığı bir sorundur. 

Ölçü birimi olarak no kullanılırsa kullanılsın, sermaye stokunun 
ölçülmesinde en azından iki farklı  yöntem mevcuttur; üretim araçları-
nın geçmişteki üretim maliyetiyle veya gelecekte yaratması beklenen 
gelirlerle değerlendirilmesi. Bu iki yöntem büyük ölçüde kapitalistle-
rin yatırım kararları içinde birleştiğinden, bu kararları etkileyen unsur-
ların incelenmesi gerekir. 

Herhangi bir anda yatırım yapmaya karar veren bir kapitalist, 
yatırımın kârlılığını değerlendirirken, üretim araçlarının üretim mali-
yeti ile ilerde sağlanacak gelirler arasında bir kıyaslama yapar. Ge-
nellikle yatırımların yapılması ile kâr elde edilmesi arasında, yatırımın 
niteliğine göre, belli bir süre geçer: oluşma dönemi. Fabrika, bina ve 
tesislerinin kurulması, alt yapı tesislerinin tamamlanması zaman ala-
cağından, örneğin T  döneminde yatırım yapmaya karar veren ve bu-
nun uygulamasına geçen bir kapitalistin yatırımlarının gerçekleşmesi 
için t kadar bir dönem geçmesi gerekebilir. Sermaye stoku bu oluşma 
dönemi içinde üretilir ve bu dönem sonunda ortaya çıkar; nihaî output 
ve kâr ise bunu izleyen dönemlerde gerçekleşir. 

Oluşma dönemi boyunca kapitalist, belli bir finansman  kaynağını 
yatırıma tahsis etmektedir. Bu kaynak kısmen üretim araçlarının sa-
tın alınması, kısmen de işgücünün kiralanması için kullanılır. Üretim 
araçlarının parasal fiyatları,  bu araçların üretiminde diğer kapitalist-
lerin sağladıkları kâr marjını da içerir. Diğer yandan, kiralanan işgücü, 
bu araçları kullanarak (öneğin çimento ve demir ile bina ve tesisler 
yaparak) o işletme içinde yeni araçlar ve tesisler üretir. Bu araçların 
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ve tesislerin maliyetinin hesaplanmasına iki unsur girer: oluşma dö-
nemi boyunca satın alman üretim araçlarıyla, kiralanan işgücünün 
maliyeti ve kâr (veya faiz)  unsuru. Yatırım için tahsis edilen fonlar, 
oluşma dönemi içinde bir gelir getirmeyeceği için, bir kâr kaybı söz 
konusudur. Bunun hangi oranda yatırımın maliyetine gireceği, büyük 
ölçüde, ileride sağlanacak kâr oranına bağlıdır. Üretim araçları T + t 
döneminden itibaren net bir gelir sağlamaya başlayacaktır. Bu net ge-
lir iki unsura bağlıdır; üretilen outputun piyasa fiyatı  ve bu outputun 
üretilmesi için gereken işletme (işgücü ve hammade) maliyeti. T-)-1 
döneminden itibaren fiyatların  ve ücretlerin ne olacağı konusunda kesin 
veriler mevcut olmadığından, yatırım kararı veren bir kapitalist, bu 
konularda tahmin yapmakla yetinecektir. Bu tahminler veya bekleyiş-
ler, sermaye stokunun maliyeti ile yatırımın sağlayacağı gelirlerin kıyas-
lanmasında, kapitaliste bir kârlılık veya kâr oranı bekleyişi verecektir. 
Dolayısıyla, beklenen kâr oranı, hem yatırımın maliyetinin hesaplan-
masında, hem de üretim araçlarının, gelecekte sağlanacak gelirlerle 
değerlendirilmesinde esas olmaktadır. 

Sermaye stokunun ölçülmesinin ortaya çıkardığı sorunları ince-
lemek için, tek bir üretim aracı olduğunu; bunun üretilmesi için Le 

kadar işgücü zamanının, t dönemi boyunca kullanılması gerektiğini; 
bu üretim aracının aşınmadığını ve sürekli olarak Q kadar tüketim malı 
yarattığını; bu malın üretimi için sadece Lc kadar işgücü zamanı kul-
lanıldığını varsayalım. Bu durumda yatırımın işletme maliyeti sadece 
ücretlerden oluşacaktır. Tüketim malı cinsinden ölçülen sermaye sto-
kuna K;  işgücü zamanı cinsinden ölçülene de K  jw diyelim. Gelecek 
dönemlerde elde edilmesi beklenen kâr oranı ve ücret bu değişkenlerin 
bir önceki dönemde gerçekleşen değerlerine eşit olsun. Kapitalist T 
döneminde yatırım yaparken, üretim araçlarının maliyetini beklenen 
ücret ve kâr oranına bağlı olarak hesaplayacaktır. Bu dönemde, ekono-
mide egemen olan reel ücretlerin w T ve kâr oranının da r T olduğunu ve 
kapitalistin, bunların değişmeyeceğini tahmin ettiğini varsayarsak, 
sermaye stokunun beklenen  üretim maliyeti, output cinsinden: 

K\  = wTLe  (1 + rTy  (23.1) 

ve işgücü zamanı cinsinden: 

K\lwT  = Le (1 + rTy  (23.1.a) 

olacaktır. Diğer yandan, aynı stokun, gelecekte yarattığı gelirlerle de-
ğerlendirilmesi halinde: 
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K%  (Q)  = (Ç  _ wtLc) j + + . . . . j (23.2) 

ve: 

K*t  (Q)  = Q ~~ W t L c  (23.2.a) rT 

olacaktır. K*T  (Q).  sermaye stokunun, T  döneminde, gelecekte yarat-
ması beklenen gelirler cinsinden hesaplanan değerini göstermektedir. 

Bir anlamda (23.1) ve (23.1.a), sermaye stokunun input cinsin-
den, (23.2) ise output cinsinden hesaplanmış değerini göstermektedir. 
Bu ifadeler,  sadece sermaye stokunun beklenen değerini verecek, ger-
çekleşen değer ise ücret ve kâr bekleyişlerinin ne derece doğru olduğuna 
bağlı olacaktır. Bununla beraber, yatırım kararlarını etkileyen temel 
unsurlar bu kâr bekleyişleridir. Kapitalist, kârlı olduğunu düşündüğü 
için yatırım yapmaktadır. Bekleyişlerinin gerçekleşmemesi, yatırım-
ların ex post kârlılığını etkileyeceği için, ekonomide herhangi bir anda 
mevcut olan sermaye stoku, kârlılık açısından en etkin sermaye stoku 
olmayabilir. 

Bekleyişlerin gerçekleşmemesinin, sermaye stokunun ölçülmesi 
konusunda ortaya çıkartacağı sorunu incelemek için, T  ile T-\-t  ara-
sında ücretlerin değiştiğini, örneğin arttığını varsayalım. Bu durumda, 
üretim araçlarının gerçekleşen maliyeti beklenen maliyetinden daha 
yüksek olacak ve yatırım, başta sanıldığı kadar kârlı olmaktan çıka-
caktır. Eğer ücretler T  ile T-j-î arasında tf,'ye  çıkmış, kâr oranı r t 'ye 
düşmüş ise, sermaye stokunun gerçekleşen  üretim maliyeti: 

KT+t  = wtLe (1 + rty (23.3) 

olacaktır. Eğer kapitalistler bu ücret düzeyinin ve kâr oranının gele-
cekte de aynı olacağını varsayıyorlarsa: 

K*T+t  «?) = Q ~ W<Lc  (23.4) 
Tt 

üretim araçlarının, gelecekte elde edilmesi beklenen gelirler açısından 
hesaplanan değerini verecektir. 

Üretim araçlarının beklenen ve gerçekleşen üretim maliyetlerinin 
farklı  olması, ortaya çıkan sorunlardan sadece bir tanesidir. Esas 
önemli sorun, üretim araçlarının değerlendirilmesinde, bu araçların 
gerçek üretim maliyetlerinin anlamsız hale gelmesidir. Bunu saptamak 
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içiıı, yatırımların ürün vermeye başladığı anda, ücretlerin ve kâr oranının 
değiştiğini varsayalım; yeni ücretler ıvt+1, kâr oranı da r t + 1 olsun. Bu 
durumda sermaye stokunun değeri ne olacaktır? Sermaye stoku, üre-
tim araçlarının geçmişteki (gerçek) üretim maliyetiyle mi?; bugünkü 
üretim maliyetiyle mi?; yoksa, gelecekteki gelirlerin beklenen cari de-
ğerine göre mi değerlendirilmelidir? 

Bugünkü veya yeniden-üretim maliyeti, aynı üretim araçlarının 
aynı teknikle, içinde bulunulan dönemde üretilmesi halinde, bu araç-
lara yapılacak harcamaları gösterir: 

KT+t+l  = wt+1Le ( l + r t + 1 ) « (23.5) 

Diğer yandan, eğer cari ücretlerin ve kâr oranının değişmeyeceği varsa-
yılıyor sa: 

K\+t+l(Q)  = Q - (23.6) 
rr+1 

aynı stokun, gelecekte beklenen gelirlerin net cari değerine göre 
hesaplanmış değerini vermektedir. 

23.3. DENGE  KAVRAMI  VE  SERMAYE  STOKU 

Sermaye stokunun ölçülmesinde bu iki yöntem; yani, üretim araç-
larının üretim maliyeti ile gelecekte yaratılan gelirlerin cari değeri, 
hangi koşullar altında anlamlı sonuçlar verecektir? Önce üretim mali-
yetini ele alalım. Sermaye stokunun beklenen üretim maliyetinin 
(K* t),  gerçekleşen üretim maliyetine (KT+t)  eşit olması için, kâr ve 
ücret bekleyişlerinin gerçekleşmesi gerekir. Aynı şekilde, T  -f-1  -(-  1 
dönemindeki yeniden-üretim maliyetinin, geçmişte gerçekleşen üretim 
maliyetine eşit olması için, kâr ve ücretlerin değişmemiş olması gerekir. 
Eğer bir değişme meydana gelmiş ise, bu değerler farklı  olacak; ne 
gerçek, ne de yeniden-üretim maliyeti sermaye stokunun ölçülmesine 
anlamlı bir kıstas getirebilecektir. Sermaye stokunun geçmişteki üretim 
maliyeti, kâr oranı ve ücretler değiştiği için, yatırımların bugünkü kâr-
lılığını aksettiremeyecektir. Diğer yandan, yeniden-üretim maliyeti, 
ancak, bugünkü koşullar altında da aynı yatırım yapılabiliyorsa an-
lamlıdır. Eğer ücretlerin ve kâr oranının değişmesi bu yatırımı kârlı 
olmaktan çıkartmış ise, sermaye stoku, piyasada yeniden-üretim mali-
yetine eşit bir fiyattan  satılamayacak ve dolayısıyla yeniden-üretim 
maliyeti bir anlam taşımayacaktır. 
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Böylece, sermaye stokunun üretim maliyeti açısından değerlen-
dirilebilmesi için kâr oranının ve ücretlerin değişmemiş olması gerekir. 
Böyle bir durumda bekleyişler de gerçekleşmiş olacağından, yatırımların 
beklenen maliyeti, gerçekleşen maliyete, bu da yeniden-üretim mali-
yetine eşit olacaktır: r* ve w* sabit denge  kâr oranı ve ücreti ise: 

K\  = KT+t  = KT+t+i  = w*Le (l+r*)< 

eşitlikleri sağlanmaktadır. 

Aynı şekilde, eğer ücretler ve kâr oranı zaman içinde değişmiyorsa, 
bu konudaki bekleyişler de değişmeyeceği için, üretim araçlarının, 
gelecekte yaratacağı gelirler cinsinden ölçülmesi de tek bir sermaye 
stoku değeri verecektir: 

K\(Q)  = K\+t  (Q)  = K*T+t+1  (Q)  = Q
 r f L c 

olacak, diğer bir deyimle, yatırım kararlarına esas olan kârlılık bekleyiş-
leri, gerek oluşum dönemi içinde, gerek yatırımların output yaratmaya 
başladığı dönemde değişmeyecektir. 

Üretim araçlarının, gelecekte yaratacağı gelirlerle ölçülmesinde ser-
maye stokunun değeri, geçmişte bu araçlara yapılan harcamalarla 
ölçülmesinde ise bu stokun maliyeti ortaya çıkmaktadır. Bekleyişlerin 
gerçekleştiği, kâr oranının ve ücretlerin değişmediği, yatırım karar-
larında bir yanılmanın söz konusu olmadığı dönemlerde, üretim araç-
larının değeri  ile maliyeti  birbirine eşittir. Bir anlamda bu, dengenin 
tanımıdır. Denge durumundaki fiyatlar  ve ücretlerin verdiği kâr oranı, 
hem üretim araçlarının, hem nihaî outputun üretiminde elde edilen 
kâr oranıdır. Eğer ekonomide, nihaî output ile üretim araçlarının aynı 
anda, fakat  farklı  kesimlerde üretildiğini varsayarsak, bu kesimlerdeki 
kâr oranımn eşitlenmesi ve denge fiyatlarının  egemen olması, üretim 
araçlarının maliyeti ile değerinin eşitlenmesi anlamına gelir. 

Aynı nedenle, denge durumunda sermaye stoku hangi yöntemle 
ölçülürse ölçülsün aynı değere sahip olacaktır. Denge durumu denen 
şey ise, durağan durumdan başka bir şey değildir. Kâr oranı ve üc-
retler zaman içinde sabittir ve normal fiyatlar  egemendir. Yerilmiş 
reel ücretler düzeyinde, hem fiyatlar  hem de kâr oranı ekonomideki 
mevcut teknolojinin özellikleri ile bağdaşmaktadır. Böyle bir durum-
da bekleyişler gerçekleşmekte; yatırım kararlarındaki belirsizlik un-
suru ortadan kalkmakta; diğer bir deyimle, geçmişle gelecek  arasında 
hiç bir fark  bulunmamakta;  ekonomi, farklı  dönemlerde tamamen aynı 
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özellikleri göstermektedir. Bunun yanında ekonomide tam rekabet ege-
men olduğundan, bütün kesimler aynı kâr oranını elde etmektedir. 
Üretim teknolojisi ve sermaye stokunun yaş bileşimi değişmemekte, kısa-
ca, sermaye stoku zaman içinde homojen bir nitelik göstermektedir. 

Bu denge kavramı neoklasik denge kavramından oldukça farklıdır. 
Burada artık ekonominin dengeye  doğru  yönelmesi söz konusu değildir: 
ekonomi, herhangi bir dönemde ya dengededir ya da değildir. Eğer 
dengedeyse, bunun nedeni, geçmişte de dengenin sağlanmış olmasıdır ve 
aynı nedenle gelecekte de denge sağlanacaktır. Eğer denge bugün kurula-
mıyorsa, bunun nedeni dünkü bekleyişlerin bugün gerçekleşmemiş olma-
sıdır ve bunun yarına etkisi, bir dengesizlik ortaya çıkartmak olacaktır. 

Denge kavramının bu şekilde belirlenmesi aynı zamanda analitik 
yönden önemli sonuçlar doğurmaktadır. Madem ki farklı  durağan denge 
durumları farklı  geçmişlerden türemiştir, bir durağan dengeden diğerine 
geçiş, bir dengesizlik sürecinden geçmeyi gerektirir. Herhangi bir denge 
durumu, geçmişteki bekleyişlerin ve bunlara dayanılarak alınmış ka-
rarların gerçekleşmesi ile ortaya çıkar ve bu açıdan, geçmişte oluşmuş 
belli bir tarihsel süreci yansıtır. Sistemdeki değişken ve parametrelerin 
denge durumunda almış oldukları değerlerde meydana gelen bir değiş-
me, bekleyişlerin ve buna bağlı olarak da kararların değişmesine yol açar. 
Bu değişme sonucunda, sistemin yeni bir denge durumuna gelip gel-
meyeceği bekleyiş ve kararların, parametre ve değişkenlerle (teknik 
katsayılar, tasarruf  oranları, vs. ile) ne derece bağdaştığına bağlıdır: 
örneğin, Harrod modelinde tasarruf  oranında meydana gelen otonom 
bir değişme, kapitalistlerin bekleyişlerinde de aynı yönde ve boyutta 
bir değişmeye yol açmıyorsa, ekonominin yeni bir denge durumuna 
ulaşması olanağı yoktur. Dolayısıyla, sistemin başlangıçta denge duru-
munda olması, tasarruf  oranının artması sonucunda daha yüksek bir 
denge düzeyine ulaşılacağını göstermez. Başlangıçtaki dengenin belli 
bir geçmiş süreci vardır ve bu sürecin, parametrelerin farklı  değerler 
alması halinde de tekrarlanması beklenemez. 

Bu husus farklı  denge durumlarının kıyaslanmasında oldukça önem-
li sonuçlar doğurur. Eğer kıyaslamak  statik  analiz kullanılıyorsa, bu 
takdirde kıyaslanan iki farklı  denge durumunun birbirini izlediği 
söylenemez; bu, olsa olsa, belli yönlerde benzeşen iki farklı  ekonominin 
denge durumlarının kıyaslaması olarak bir anlam ifade  eder. Örneğin, 
bütün diğer parametre ve değişkenleri aynı, fakat  büyüme ve tasarruf 
oranları farklı  iki denge durumunun kıyaslanması, büyüme sürecinin 
bir analizi değildir. Her ne kadar iki  farklı  denge  durumundan,  tasarruf 
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oranı yüksek olanda büyüme oranı yüksek ise de, belli bir denge duru-
munda tasarruf  oranı arttığı zaman, ekonominin daha yüksek bir bü-
yüme oranının sağlandığı yeni bir denge durumuna gideceği, basit bir 
deyimle, tasarruf  oranı arttıkça büyüme oranının da artacağı söylenemez. 
Bu artışı sağlayan belli bir süreç vardır ve bu süreç dinamik bir şekilde 
incelenmedikçe, iki farklı  denge durumunun kıyaslanması, bu denge 
durumları arasında bir ilişki kuramaz. Kıyaslamalı bir dinamik  analizde, 
sadece denge durumunun ilişkileri değil, bu ilişkilere yol açan süreçler 
de incelenmelidir. Bu açıdan, örneğin tasarruf  oranının değişmesinin 
bekleyişlerde ve yatırım kararlarında yol açtığı değişmeler, bu değişme-
lerin mekanizması incelenmeden, sistemin yeni bir dengeye gidip git-
meyeceğini söylemek olanaksızdır. 

Denge durumlarının kıyaslanmasıyla tarihsel süreçlerin incelenmesi 
arasındaki bu ayırım, gerçekte iki farklı  analiz yönteminden başka bir 
şey değildir. Bunlardan ilki, belli değişkenler arasındaki ilişkileri be-
lirleyen eşanlı denklemlerden hareket ederek, bu ilişkilerin tutarlı 
olması ve bu denklemler sisteminin çözülebilmesi için, bu değişkenlerin 
alması gereken değerlerin ne olacağını araştırır. Belli bir sürecin incelen-
mesinde ise hareket noktası, değişkenlerin herhangi bir andaki değer-
leri ve bu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileridir. Eşanlı denk-
lemlerde her değişkeninin alacağı değer, diğer değişkenler tarafından 
gerekli kılınan düzeyden farklı  olamayacağı için, bu yaklaşımda bir 
nedensellik ilişkisi aramak anlamsızdır. Bu nedenle, bu sistemde de-
ğişkenlerin tarihsel zaman içinde hareketi bahis konusu olamaz: sis-
temin tamamı hareket edebilir ve bu hareket, analitik (düşünsel) za-
man içinde olabilir. Bu zamanda, geçmişle gelecek arasında bir fark  ve 
bir nedensellik bağıntısı yoktur. Yaklaşımın incelediği dengenin karar-
lılığı sorunu bir anlam ifade  etmez; zira bu yaklaşım, zaten denge du-
rumunun gerektirdiği ilişkilerin gerçekleştiği varsayımına dayanır ve 
bu ilişkilerin gerçekleşmemesi halinde ortaya çıkacak olgunun in-
celenmesi, bu yaklaşımın sınırları dışına taşar. Buna karşılık bir tarih-
sel-ekonomik süreç (ki bu, amaca göre, tarihsel-teorik veya tarihsel-
ampirik olabilir), belli bir başlangıç dönemine ve bu dönemden önce 
gelen bir geçmişe sahiptir. Tarihsel geçmiş, içinde bulunulan zamanı, 
geçmiş dönemlerde oluşarak bugüne kadar gelen birikimler yoluyla 
etkiler: örneğin teknolojik bilgi düzeyi, bunun içinde somutlaştığı iş-
gücü ve üretim araçlarının miktarı ve niteliği, geleceğe yönelik bek-
leyişler bu başlangıç döneminden önceki dönemlerde oluşmuştur. 
Birbirlerini izleyen dönemlerde ortaya çıkan olgular ̂  değişkenler ara-
sında, zaman içindeki nedensellik ilişkilerine bağlıdır. Geriye doğru 
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hiç bir hareket yoktur ve geçmiş olgular ve bunların yol açtığı etkiler 
değiştirilemez. Diğer yandan, başlangıç noktası (ki bu tarihsel-teorik 
bir modelde rasgele seçilebilir), denge  durumunun özelliklerini göstere-
bilir: şöyle ki, değişkenlerin bu noktada aldığı değerlerin değişmesi 
yönünde bir eğilim mevcut olmayabilir. Bu açıdan denge noktasının 
kararlı olup olmadığını tartışmak anlamlıdır. Eğer başlangıç noktası 
denge durumunun özelliklerini göstermiyorsa, bu takdirde model, 
değişkenler arasındaki ilişkilerin daha sonraki dönemlerde ortaya çıka-
racağı olguları incelemek zorundadır. 

Bu iki yöntem arasındaki farkı  somuta indirgemek için bazı ör-
nekler verilebilir. Farklı denge durumuna sahip iki ekonomiden hangisin-
de işgücü arzı yüksekse o ekonomide istihdam düzeyi de daha yüksek-
tir-zira, denge kavramı tam istihdamı içerir. Ancak tarihsel bir sü-
reç içinde, işgücü arzının artmasının mutlaka istihdam düzeyini artı-
racağını söylemek olanaksızdır. Aynı şekilde, iki denge durumunun 
kıyaslanmasında, tasarruf-gelir  oranı yüksek olan ekonomide büyüme 
oranı da yüksektir-zira denge kavramı, yatırım-tasarruf  eşitliğini içer-
mektedir. Ancak bu, belli veri koşullardan hareket edildiği zaman, 
tasarruf  oranının artmasının büyüme oranını da artırdığı anlamına 
gelmez. 

Bu iki yaklaşımın bağdaştırılması mümkün görünmekle birlikte, 
ortaya çıkan şey sahte bir nedensellik modelidir. Şöyle ki, geçmişin 
dengesiz, geleceğin ise dengeli olduğunu varsayarak geçmişle gelecek 
arasında, değişkenlerin nedensellik bağıntılarına göre bir ilişki kurmak 
mümkün gibi görülmektedir. Ancak bu, örneğin t-n döneminde eşanlı 
denklemler arasında sağlanamayan ilişkinin, t -\-m döneminde sağlana-
cağını söylemekten başka bir şey değildir. Zira bu bir süreç analizi 
olmadığından yapılan şey, değişkenlerin, t-\-m döneminde alması 
gereken  değerlerinin, incelenen sürece empoze edilmesi, yani dengenin 
ne olduğunun dengesizlik durumunda tanımlanabileceğinin varsayıl-
masıdır. 

Bütün bunlar bir tarihsel sürecin ampirik veya teorik düzeyde in-
celenmesinde ve değişkenlerin tanımında, zaman unsurunun önemini 
açıkça ortaya koymaktadır; bu zaman, denge durumlarının kıyas-
lanmasındaki analitik zaman değil, gerçek, tarihsel bir zamandır. Bu 
açıdan, belli bir zaman süresinin geçmiş olması veya belli bir tarihin 
mevcut olması, birtakım değişkenlerin veri olarak alınması gereğine 
yol açabilir. Sermaye teorisinde, zamanın koyduğu sınırlamalara tâbi 
bu veriler, üretim teknolojisi ile gelecek hakkındaki bekleyişlerdir. Uzun 
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dönemde ortaya çıkan üretim teknolojisi, kısa dönemlerde bekleyişlere 
dayanılarak alınan kararların bir ürünü olduğuna göre, analizdeki en 
önemli unsur bekleyişler olmaktadır. Nitekim, denge sorunu bekle-
yişlerin ne derece gerçekleştiği sorunundan başka birşey değildir. Aynı 
çerçeve içinde kararlılık sorunu da, bekleyişlerin, zaman içinde,  gerçek-
leşen durumlardan ne derece saptığı sorununa indirgenebilir. 

Burada sermaye teorisi ile iligili önemli bir sonuç ortaya çıkmak-
tadır: sermaye stokunun ölçülmesi ancak denge durumunda, yani bek-
leyişlerin gerçekleştiği bir durumda anlamlı olabileceğine göre, analiz 
uzun dönem denge noktalarının kıyaslanmasından öteye birşey getir-
memektedir. Bu nedenle, Robinson'un sermaye modelini, bir sürecin 
saptanmasında ve değerlendirilmesinde kullanmanın mümkün ol-
madığını unutmamak gerekir. 

23.4. SAHTE  ÜRETİM  FONKSİYONU  VE  TEKNİK 
SEÇİMİ 

Sermaye stokunu ölçmek için denge durumunu varsaydığımıza 
göre, denge durumunda her iki yöntem de aynı sonucu vereceğinden, 
(23.7) ve (23.8)'den: 

K  = w*Le (1 +r*)< = Q ~ f L c  (23.9) 

eşitliği yazılabilir. Burada K,  sermaye stokunun nihaî output cinsinden 
değerini, ıv* ve r* ise uzun dönem denge reel ücretleriyle kâr oranını 
göstermektedir. (23.9)'daki eşitlik kullanılarak sistemin temel değişken 
ve ilişkileri tanımlanabilir. Sermaye stokunun işgücü cinsinden değeri 
(Kl  = K/u): 

KL  = L.(1+t*Y  (23.10) 

olmaktadır. Robinson buna reel sermaye stoku demektedir. Bu ser-
maye stoku, Lc kadar işgücü ile birlikte, Q kadar output üretmekte 
kullanılmaktadır. Adam başına düşen reel sermayeye kL  ( = K l / L c ) 
dersek: 

L (1 4-r*)' 
kL  = c ( 2 3 J 1 ) 

c 
Robinson'un reel-sermaye  oranı'nı  vermektedir. Sistemdeki teknik 
katsayılar, yani sermaye stokunun üretibnesi için gerekli işgücü miktarı 
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(Le), oluşma dönemi (t) ve nihaî outputun üretimi için gerekli dolaysız 
işgücü (Lc) veri iken, hem reel sermaye, hem de reel-sermaye oranı, kâr 
oranının artan bir fonksiyonudur;  veya daha doğru bir deyimle, aynı 
tekniği kullanan denge  durumundaki  iki sistemden, kâr oranı yüksek 
olanda KL  ve kL  de yüksektir. 

Nihaî outputun ücret ve kâr arasındaki dağılımını da (23.9)'dan 
türetmek mümkündür: 

Q = w*Lc + r*w*Le (1 +r*)> (23.12) 

ifadesi,  millî gelir eşitliğinden başka bir şey değildir. Q/Lc=q  olarak 
tanımlandığında: 

q = w* + r*w*kL  (23.12.a) 

adam başına düşen outputun, ücretler ve kârlar arasındaki bölüşümünü 
vermektedir. Bu ifadenin  her iki tarafı  w*'ya bölünürse ve jıv* 
işgücü zamanı cinsinden nihaî output olarak tanımlanırsa: 

qw = 1 + r*kL  (23.12.b) 

bölüşümün işgücü zamanı cinsinden ifadesini  verir. 

Reel ücretlerle kâr oranı arasındaki ilişki ise (23.12)'deki bölüşüm 
denkleminden türetilebilir: 

(23.13) Lc + r*Le (1 +r*) ' 

Sermaye stokunun ve bölüşümün belirlenebilmesi için reel ücretin 
veya kâr oranının dışsal olarak verilmesi gerekir. Teknik katsayılar 
(Lc,  Le, Q ve t) bilindiğinden, reel ücretler dışsal olarak verildiğinde; 
(23.13) kâr oranı için çözülebilir ve dolayısıyla reel sermaye stoku ve 
reel-sermaye oranı belirlenebilir. Sermaye stoku sistemde işgücü za-
manı cinsinden ölçülmektedir. Ancak bu, kâr oranından veya daha 
genel bir deyimle, gelir dağılımından bağımsız değildir. Reel-sermaye 
oranı, üretim araçları içinde somutlaşmış bulunan dolaylı işgücünün, 
nihaî outputun üretiminde kullanılan dolaysız işgücüne oranı olarak 
tanımlanmaktadır. Her ne kadar bu oranın payındaki ve paydasındaki 
ifadeler  işgücü zamanı ise de, dolaylı işgücünün cari değeri kâr ora-
nından bağımsız olmadığı için, reel-sermaye oranı da bölüşümden ba-
ğımsız değildir. Üretim fonksiyonlarında  sermaye stokunun bir üretim 
aracı (veya faktörü)  olarak yer aldığı ve üretimin teknik özelliklerini 
yansıttığı göz önüne alınırsa, reel-sermaye oranının, bu anlamda, en 
uygun kavram olduğu görülebilir. 
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Birden fazla  teknik mevcut olduğu zaman, bu teknikler birbir-
lerinden üretim katsayıları ile ayrılacaklardır. Farklı bölüşüm düzey-
lerinde hangi tekniğin daha kârlı olduğu, ücret-kâr ilişkileri tarafından 
belirlenir. Bütün reel ücret düzeylerinde tekniklerin sağladıkları kâr 
oranları bulunur ve teknikler kârlılık kıstasına göre sıralanır. Her 
teknik içinde reel-sermaye oranı kâr oranının bir fonksiyonu  oldu-
ğu halde output-işgücü oranı sabit bir teknik katsayıdır.1 Diğer yan-
dan kâr oranının değişmesi sonucu bir teknikten diğerine geçildiği 
zaman reel-sermaye oranı, reel Wicksell etkisi, output-işgücü oranı 
ise, tekniklerin farklı  katsayılara sahip olması nedeniyle değişeceği 
için, teknik seçimi halinde q ile kL  arasında sürekli bir ilişki ortaya çı-
kacaktır. Bu ilişki Robinson'uu bütüncül sahte üretim fonksiyonunu  ver-
mektedir. 

Bunu bir örnekle göstermek için 4 tane alternatif  tekniğin mevcut 
olduğunu, bu tekniklerin aynı nihaî outputu üretmek için farklı  üretim 
araçları kullandıklarını varsayalım. Bu üretim araçları farklı  miktar-
lardaki işgücü tarafından,  farklı  oluşma dönemleri içinde üretilmiş olsun. 
Tablo 23.1'de bu tekniklere ait katsayılar verilmektedir. 

TABLO 23.1. 
Teknik Q Q/Le K t 

I 4 10 2.5 20 0 
II 4 12 3 22.9 1 

III 4 14 3.5 29.8 's 
IV 4 16 4 40.2 4 

Bu tekniklerin her biri için w—r ilişkisi formüle  edilir ve geçiş kâr 
oranları bulunursa; 

r > . 2 0 iken I. teknik en kârlı 
r = . 20 iken I ve II eşit derecede kârlı 

, 20> r > . 1 0 iken II en kârlı 
r = .10 iken II ve III eşit derecede kârlı 

. 10> r > . 0 5 iken I I I en kârlı 
r = . 0 5 iken III ve IY eşit derecede kârlı 

. 05> r > . 0 0 iken IV en kârlı 

1 (23.12) ve (23.13)'deki ifadelerde,  output fiziksel  olarak ölçülmektedir. Bu ancak, tek 
bir tüketim malı üretildiği zaman mümkündür. Eğer nihaî output birden fazla  maldan meydana 
geliyorsa, bu malların değişim oranları kâr oranına bağh olacağı için, Q, fiziksel  olarak ölçülemez. 
Burada nihaî output tüketim malıdır ve model, yatırımların mevcut olmadığı durgun bir durumu 
varsaymaktadır. 
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teknik olmaktadır. Sistemin üretim fonksiyonunu  veya q ile kL  arasındaki 
ilişkiyi saptamak için, önce, geçiş kâr oranlarındaki q ve /cf'yi  her 
teknik için ayrı ayrı hesaplamak gerekir. Aşağıdaki Tabloda bu değerler 
verilmektedir. 

TABLO 23.2. 

r 

I II III IV 

r 1 w 9 w 1 w 1 kL w 

.20 2.5 5 1.25 3 6.9 1.25 3 5 10.7 — 4 20.9 

.10 2.5 5 — 3 6.3 1.84 3 5 9.0 1.84 4 11.7 — 

.05 2.5 5 — 3 6.0 — 3 5 8.4 2.48 4 12.2 2.48 

r = .20 iken hem I. hem de II . teknik tek başına kullanılabile-
ceği gibi bu iki teknik bir arada da kullanılabilir. Eğer sadece I. teknik 
kullanılıyorsa sistemde g = 2.5 ve kL—5;  sadece ikinci teknik kullanı-
lıyorsa <?=3, kL—  6.9 değerlerini alacaktır. Bu iki teknik bir arada çeşitli 
oranlarda kullanıldığında q için 3 > q > 2.5 ve kL  için de 6.9 > kL  > 5 
değerleri sağlanacak; q/kL  ise sabit kalarak (3-2.5)/(6.9-5) değerini 
alacaktır. Aynı şey r= .10 olduğu zaman II ve I I I ; r= .05 olduğu za-
man da I I I ve IV için söz konusudur. 

Şekil 23.1., Tablo 23.2.'deki verilere dayanmaktadır. A,B,G ve H 
noktaları r= .20 olduğu zaman, sırasıyla; 1,11, I I I ve IV. tekniklerdeki 
q ve kL  değerlerini; aynı şekilde A, C, D ve N noktaları r = .10; A, 
M, E ve F noktaları da r= .05 olduğu zaman, bu tekniklerdeki q ve 
feL'nin  aldıkları değerleri göstermektedir, r > . 20 iken I. teknik en kârlı 
teknik olduğu için, sistemde 2.5 ve kL—5 değerlerini alacaktır 
(I. teknikte kL  sabit olup kâr oranından bağımsızdır). r= .20 olduğu 
zaman ikinci tekniğin q ve kL  değerleri B noktasını vermektedir. Bu 
oranda hem I hem de II . teknik kullanabilebileceği için, AB doğru parçası 
üzerindeki noktalar, bu iki tekniğin bir arada kullanılmasından doğan 
q ve kL  bileşimlerini vermektedir. 

Kâr oranı .20 ile .10 arasında bir değer aldığı zaman, en kârlı 
teknik II. tekniktir; r, .20'den .10'a doğru düşerken, bu tekniğin reel-
sermaye oranı B noktasından C noktasına doğru gidecektir. Dolayısıyla, 
BC doğru parçası kâr oranın bu değerleri için, en kârlı olan II. tek-
nikteki q ve fcL'niıı  değerlerini vermektedir, r azaldığı zaman II . tek-
niğin reel-sermaye oranı (C'ye doğru) azalmakta ve r= .10 olunca 
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I I ve I I I eşit derecede kârlı hale gelmektedir. Dolayısıyla CD doğru 
parçası, r= .10 iken, I I ve I I I . tekniğin birlikte kullanılmasından do-
ğan q ve kL  bileşimlerini vermektedir. Aynı şekilde; EF, I I I ve IV. 
tekniklerin q ve kL  bileşimlerini verecektir (r=.05 iken). Kâr oranı .10-
dan .05'e doğru düşerken, I I I . tekniğin reel-sermaye oranı D noktasın-
dan E'ye; kâr oranı .05den ,00'a doğru düşerken de IV. tekniğin reel-
sermaye oranı F noktasından R'ye doğru düşecektir. 

Böylece; A, B, C, D, E, F ve R noktalarını birleştiren doğrular sis-
temin üretim fonksiyonunu  vermektedir. Eğer her zaman en kârlı 
teknik seçiliyorsa, sistemde q ve fcL'nin  alacağı değerler bu doğru par-
çaları üzerinde olacaktır. 

ABGH, ACDN ve AMEF eğrileri (ki Robinson bunlara verimlilik 
eğrileri  adını vermektedir), kâr oranı sabitken tekniklerin sağlayacağı 
q ve &L'leri göstermektedir. r= .20 iken A noktası I.; B noktası II . ; 
G noktası I I I . ve H noktası da IV. tekniğin verdiği q ve fcL'leri;  AB, 
BG ve GH doğru parçaları ise, sırasıyla, I ve I I ; II ve I I I ; ve III ve IV. 
tekniklerin (r=.20 iken) birlikte kullanılmasından elde edilecek q ve 
kL  bileşimlerini göstermektedir. Ancak, r= .20 iken en kârlı teknikler 
I ve II olduğu için, sistem hiç bir zaman BHG eğrisi üzerindeki q ve 
kL  değerlerini elde edemeyecektir. Aynı husus ACDN ve AMEF eğrileri 
için de söz konusudur. 

Bütüncül sahte üretim fonksiyonu  ve verimlilik eğrileri üzerindeki 
noktalar, uzun dönem denge noktalarıdır. Her denge noktası farklı 
bir geçmiş birikim sürecine ve üretim aracına (veya üretim aracı bi-
leşimine) sahiptir ve bu anlamda, bir noktanın diğer bir noktayla kıyas-
lanması, bir birikim ve teknik seçimi sürecinin incelenmesi demek de-
ğildir. Örneğin, A noktasından B noktasına veya AB doğru parçası 
üzerindeki herhangi bir noktaya geçiş, üretim araçlarının niteliğinde 
ve bileşiminde bir değişiklik gerektirir. Aynı şekilde B'den C'ye doğru 
bir gidiş, kâr oranının değişmesi ve dolayısıyla B noktasında sağlanan 
dengenin bozulması anlamına gelmez; daha doğru bir deyimle, bir den-
gesizlik ve farklı  bir birikim süreci yaratmadan böyle bir geçiş olanak-
sızdır. Bu nedenle analiz, A'daıı B'ye veya B'den C'ye doğru giden 
süreçleri incelememekte, sadece bu noktalardaki farklı  denge  durum-
larını kıyaslamaktadır.  Dolayısıyla bütüncül sahte üretim fonksiyonu 
üzerindeki bir hareket zaman içinde bir hareket değildir - olsa olsa, 
mekân içinde, yani farklı  denge durumlarına sahip ekonomiler arasın-
daki bir harekettir ve bu hareket, kesinlikle faktör  ikamesi (örneğin 
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A'dan B'ye doğru harekette sermaye yoğun, B'den C'ye doğru bir 
harekette ise emek yoğun tekniğe geçiş) anlamına gelmez. 

Bütüncül sahte üretim fonksiyonu  üzerindeki denge noktalarının 
kıyaslanmasına bir örnek vermek için, bu 4 farklı  tekniğin ve üretim 
aracının tek tek veya farklı  bileşimler içinde kullanıldığı, farklı  kâr oran-
larının egemen olduğu sonsuz sayıda ekonomi olduğunu varsayabiliriz. 
Bu ekonomilerin her biri farklı  bir denge durumundadır ve farklı  bir 
geçmiş birikim sürecine sahiptir. Örneğin A noktası; .05, .10, .20 
gibi farklı  kâr oranlarında, sadece birinci tekniğin kullanıldığı ekonomi-
leri göstermektedir. A noktasından AB doğru parçası üzerindeki her-
hangi bir noktaya geçmek, denge kâr oranı .20 olan fakat  sadece I. 
tekniği kullanan bir ekonomiden, yine denge kâr oranı .20 olan ancak 
I. ve II. tekniğin belli bir bileşimini kullanan başka bir ekonomiye geç-
mek demektir. Aynı şekilde B noktası, uzun dönem denge kâr oranı .20 
olan ve sadece II . tekniği kullanan bir ekonomiyi göstermektedir. 
B ile C arasında sadece II. tekniği kullanan, fakat  uzun dönem denge 
kâr oranları .20 ile .10 arasında değerler alan sonsuz sayıda ekonomi 
vardır. Verimlilik eğrileri üzerinde ise ekonomilerin hepsi, aynı uzun 
dönem kâr oranına sahiptir: örneğin ABGH üzerindeki bütün ekono-
milerin denge kâr oranları .20'dir; ancak, her ekonomi farklı  bir teknik 
veya teknikler-bileşimi kullanmaktadır. 

Sahte üretim fonksiyonu  üzerindeki noktalar uzun dönem denge 
noktaları olduğu için bu fonksiyonun,  belli  bir ekonominin ex post 
üretim fonksiyonunu  göstermesi olanaksızdır. Zira bu, uzun dönem denge 
kavramı ile bağdaşamaz. Bu nedenle, aynı ekonomide, ex post ola-
rak, yani belli bir teknik seçimi yapıldıktan sonra, sahte üretim fonk-
siyonunun gösterdiği teknik  sınır üzerinde hareket etmek, bir teknikten 
diğerine, denge durumunu bozmadan geçmek olanağı yoktur. Bununla 
beraber bu sınır, ex ante olarak,  farklı  seçim olanaklarını gösterebilir. 
Şöyle ki, yatırım kararı vermek durumunda olan bir kapitalist, mevcut 
teknikler tayfı  içinde en kârlı olan tekniği seçmek isteyeceği için, farklı 
teknikleri kârlılık kıstasına göre sıralayacaktır. Bu sıralamanın ne ola-
cağı ise fiyat  ve ücret bekleyişlerine bağlıdır. 

Bununla beraber Robinson, sahte üretim fonksiyonunun  ex ante 
anlamda bile mevcut olamayacağı görüşündedir. Teknikler tayfı, 
hipotetik  seçim olanaklarını göstermektedir ve bu olanakların bir 
arada mevcut olması söz konusu değildir. Herhangi bir anda, belli bir 
ekonomide, yatırım yapan kişilerin fiyatlar  ve ücretler konusunda belli 
bekleyişleri vardır ve bu bekleyişler, mevcut teknikler içinden sadece 
bir tanesini, diğer bir deyimle, üretim fonksiyonu  üzerindeki tek bir 
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noktayı hedef  alır. Herhangi bir anda yapılacak teknik seçimi, geç-
miş birikim ve bölüşüm süreci tarafından  belirlenir ve bu sürecin değiş-
tirilmesi bahis konusu olamayacağı için, ex ante anlamda bile bir seçim 
olanakları seti değil, tek bir seçim olanağı vardır. Kısaca, ex ante üretim 
fonksiyonu  denen şey, teknik sınır üzerindeki tek bir noktadır. 

îster hipotetik, ister gerçek seçim olanakları anlamında yorum-
lansın, teknik sınır, farklı  denge durumlarındaki faktör  fiyatı-faktör 
oranı bileşimlerini göstermektedir. Bu bileşimler o şekilde belirmekte-
dir ki, denge kâr oranı yüksek olan tekniğin reel-sermaye oranı ve output-
işgücü oranı düşüktür. Şekil 23.1'de de görüleceği gibi, bu üretim fonk-
siyonu sadece pozitif  reel Wicksell etkisi göstermektedir: denge kâr 
oranı yükseldikçe sermaye yoğunluğu azalmaktadır. Yukarıdaki ör-
nekte kâr oranının bütün değerleri için IV. teknik en mekanize  (yani en 
çok dolaylı işgücü kullanan), I. teknik ise en az mekanize tekniktir. 
Aynı şekilde işgücü verimliliği IV. teknikte en yüksek, I. teknikte ise 
en düşüktür. Böylece tekniklerin işgücü verimlilikleri açısından sıra-
lanması ile geçiş noktalarındaki sermaye yoğunlukları açısından sıra-
lanması arasında bir fark  yoktur. Adam başına düşen sermaye stokunun 
yüksek olması nedeniyle sermaye maliyetinin yüksek olması halinde, 
bir tekniğin kârlı olabilmesi için, işgücü verimliliğinin yüksek olması 
gerekmektedir. Diğer yandan, denge kâr oranıyla sermaye yoğunluğu 
arasında monoton bir ilişkinin mevcut olması, sahte üretim fonksiyo-
nunun uyumlu bir fonksiyon  olması şeklinde yorumlanabilir. 

Ücret, kâr oranı, sermaye yoğunluğu ve işgücü verimliliği arasındaki 
bu ilişkileri verimlilik eğrileri ve sahte üretim fonksiyonu  üzerinde gös-
termek mümkündür. Şekil 23.2'de bu ilişkiler r= .10 için çizilmiş ve-
rimlilik eğrisi üzerinde gösterilmektedir. 
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Şekilde, adam başına reel ücretler w iken, II . ve I I I . teknik eşit 
derecede kârlıdır: diğer bir deyimle, r= .10 iken w geçiş reel ücreti 
olmaktadır. Bu durumda; 

in i = w + ™rkUIII) 

qn = w + vrkUII) 

9iii  ~ in — r w Vcuiti)  ~~ kLaI)] 

nibaî output cinsinden bölüşüm eşitliklerini vermektedir (wkL,  sermaye 
stokunun output cinsinden değeridir). Böylece: 

tan « = q ' H ~ l " = w/OV = rıo 
" U ı ı ı ) "X(ıı> 

veya: 

OV = l / r 

olmaktadır. Diğer yandan qu — w, I I . teknikte; q ı n — w ise I I I . tek-
nikte adam başına düşen kârı vermektedir. C noktasından D nokta-
sına doğru giderken reel ücretler ve kâr oranı her iki teknik için de aynı 
düzeyde sabit kalmakta; buna karşılık, adam başına düşen kâr ile 
reel-sermaye oranı aynı oranda artmaktadır. Bu oranlı artış, iki tekniğin 
eşit derecede kârlı olmasının bir gereğidir. I I . ve I I I . tekniklerin bir ara-
da kullanılmasında, tekniklerin bileşim oranı I I I . teknik lehine arttığı 
zaman (yani C'den D'ye doğru gidilirken), reel-sermaye oranı da artacak, 
yani feL(IJ)'den  / c L ( m ) ' e doğru gidecektir. Bu durumda kâr oranının 
değişmemesi için adam başına düşen kârların da reel-sermaye oranındaki 
artışa eşit bir oranda artması gerekir. 

Aynı olgu Şekil 23.3'de, alternatif  tekniklerin geçiş noktaları için 
gösterilmektedir. w2 ve w} geçiş ücretlerini; 1 /OVj, 1 /OV2 ve 1 /OV3 

de bu ücretlere karşı gelen geçiş kâr oranlarını vermektedir. Reel-
sermaye oranı arttıkça geçiş reel ücreti artmakta, buna karşılık kâr oranı 
düşmektedir. 

Alternatif  üretim tekniklerinin sayısı arttıkça verimlilik eğrileri 
gittikçe sürekli bir biçim alır ve sahte üretim fonksiyonu  üzerindeki geçiş 
noktaları artarak zig-zaglar çoğalır. Limitte, yani üretim tekniklerinin 
sonsuz olduğu bir durumda, her iki eğri de tam anlamıyla bir süreklilik 
kazanır ve bu eğrilerin her noktası, farklı  üretim tekniklerine ait 
q—kL  bileşimlerini verir. Bu durum Şekil 23.4'de görülmektedir. 
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ŞEKİL 23.4. 

VV eğrisi Şekil 23.2'deki ACDN eğrisini karşılamakta; r= .10 
iken, sonsuz sayıda alternatif  üretim tekniğinin verdiği q-kL  bileşim-
lerini göstermektedir. Kâr oranı .10 iken, mevcut tekniklerle en fazla 
u\ reel ücreti elde edilebilmektedir. Bu ücreti veren teknik, YV eğ-
risi üzerindeki C noktasındaki q~kL  bileşimini vermektedir. Alter-
natif  kâr oranlarında en yüksek ücreti veren tekniklerin q—kL 

bileşimlerini birleştiren noktalardan geçen eğri, uyumlu sabte üretim 
fonksiyonunu  vermektedir. Şekilde bu PP eğrisi ile gösterilmekte, 
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bu eğri üzerindeki her nokta, farklı  kâr oranlarında en kârlı olan tek-
niklerin q—kL bileşimlerini vermektedir, 

23.5. <SAPMALV  DURUM  VEYA  NEGATİF  WICKSELL 
ETKİSİ 

Reel sermaye oranının output cinsinden ifade  edilmiş sermaye 
oranına dönüştürülebilmesi için, PP eğrisi üzerindeki her noktadaki 
feL'nin,  o noktadaki tekniğin verdiği reel ücrete bölünmesi gerekir. 
Bu şekilde türetilen kL  jw değerleri ile q arasındaki ilişki, neoklasik üre-
tim fonksiyonunun  gösterdiği ilişkiden başka bir şey değildir. Bu, 
uyumlu bir ilişkidir ve q-kjJw  bileşimlerini gösteren üretim fonksiyo-
nun eğimi kâr oranını verecektir. 

Ancak bu, Robinson'un sahte üretim fonksiyonunun  neoklasik 
üretim fonksiyonu  ile aynı nitelikte olduğu ve aynı amaca dönük bu-
lunduğu anlamına gelmez. Neoklasik üretim fonksiyonunun  temel ama-
cı, bölüşümün, üretimin teknolojik ilişkilerinden türetilmesi, diğer bir 
deyimle, kâr oranı ile sermayenin marjinal verimliliği arasında bir öz-
deşlik kurulmasıdır. Her ne kadar bu özdeşlik, buradaki üretim fonk-
siyonunda da sağlanıyorsa da, burada, sermayenin marjinal verimlili-
ğinin veya üretim fonksiyonunun  eğiminin ne olduğunun bilinebilmesi 
için, başlangıçta kâr oranının verilmiş olması gerekmektedir. Nitekim, 
verimlilik eğrilerinin ve sahte üretim fonksiyonunun  çizilebilmesi için 
kâr oranının önceden bilinmesi gerekmekte; diğer bir deyimle, bu eğriler, 
kâr oranının veri olduğunu varsaymaktadır. 

ikinci önemli fark;  sahte üretim fonksiyonunun,  bölüşüm ile tek-
nik olanaklar arasındaki ilişkileri göstermekten başka bir amaca dönük 
olmamasında yatmaktadır. Amaç bu olunca, üretim fonksiyonunun 
uyumlu veya uyumsuz olması analizin tutarlılığını etkilemez. Kısaca, 
sermaye yoğunluğu ile kâr oranının aynı doğrultuda gitmesi, diğer bir 
deyimle, tekniğin geri gelme olgusu ile negatif  reel Wicksell etkisi, 
modelde ortaya çıkabilir, Ancak bu, analizin temel amacını, yani 
sermaye stokunun ölçülebilmesinin gerektirdiği koşulların ve bu ko-
şullar altında, üretimin teknik özelliklerinin incelenmesi amacının 
sapmasına yol açmayacağı gibi, bunun daha genel bir çerçevede ele 
alınmasını da engellemez ve hatta buna olanak verir. 

Nitekim Robinson, kâr oranı ile sermaye yoğunluğunun aynı yönde 
değişebileceği olasılığını, yani negatif  reel Wicksell etkisinin mevcut ola-
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bileceğini de belirtmiş, ancak bunun üzerinde fazla  durmayarak bunu 
gerçekleşme olasılığı az olan sapmalı bir durum  olarak nitelendirmiştir. 
Oysa, daha önce de görüldüğü gibi, Sraffa  ve onu izleyen gelişmeler, 
bu olasılığın en az pozitif  Wicksell etkisi kadar bir genelliğe sahip oldu-
ğunu göstermiştir. Bu sapmalı durumun Robinson modeli  içinde  alacağı 
biçimi' bir örnekle göstermek mümkündür. Bunun için iki farklı  üre-
tim aracı ve teknik mevcut olduğunu, bunların aynı nihaî outputu 
ürettiğini varsayalım. Bu tekniklere ait katsayılar Tabi® 23.3'de görül-
mektedir. 

TABLO 23.3. 

Teknik Q t = 0 t = 1 

I 10 1 5 2 
II 9.9 1 6.7 1 

Bu örnekte, daha öncekinden farklı  olarak, üretim araçlarının 
üretimi için, farklı  miktarlardaki işgücü, farklı  oluşma dönemleri içinde 
kullanılmaktadır. I. tekniğin üretim aracının üretimi için bir işçi bir 
dönem kullanarak yarı işlenmiş bir mal üretmekte, 5 işçi de bu yarı 
işlenmiş malı üretim aracı haline getirmektedir. 

Tekniklerin reel sermaye stokları: 

Kj  = 5w ( l+ r ) ° + 2iü (1+r) ve Ku  = 6.7m>(1 +r )°+w( l +r) ola-
caktır. Ücret-kâr ilişkileri ise: 

1 _ 1 
W l ~ 1 0 + 5 r + 2 r ( l + r ) v c wn~ 9 . 9 + 6 . 7 r + r ( l + r ) 

olmaktadır. Tablo 23.4'de farklı  kâr oranlarında bu tekniklerin elde 
ettikleri reel ücretler ve reel-sermaye oranları gösterilmektedir. 

Tabloda görüldüğü gibi, r=.20 geçiş, r= .50 ise yeniden-geçiş nok-
talarıdır. Kâr oranı .20'den küçük olduğu zaman II . teknik daha kâr-
lıdır. r, .20 ile .50 arasındayken I. teknik daha kârlı hale gelmekte; 
r=.50 iken her iki teknik eşit derecede kârlı olmakta; r, .50'den büyük 
olduğu zaman II . teknik geri gelmektedir. Bütün geçiş noktalarında II . 
teknik daha sermaye yoğundur: bu tekniğin verdiği reel-sermaye oranı 

1 Buııun, daha önce Sraffa  modeli çerçevesinde ele alınan durumdan faikı,  burada ser-
maye stokunun, işgücü zamanı cinsinden ölçülmesinde ortaya çıkmaktadır. 

ı 
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TABLO 23_4. 

T 

Teknik I Teknik II 
T w 9 w 1 

.80 1 /16.88 1/10 .860 (l /16.70) (1/9.9) (.859) 

.60 1/14.91 1/10 .820 (1/14.88) (1/9.9) (.838) 
/.50/ (1/14.00) (1/10) (.800) (1/14.00) d/9.9) (.828) 
.40 (1/13.20) (1/10) (.780) 1/13.40 1/9.9 .818 
.30 (1/12.28) (1/10) (.760) 1/12.30 1/9.9 .808 

1.20/ (1/11.48) (1/10) (.740) (1/11.48) (1/9.9) (.798) 
.10 1 /10.79 1/10 .720 (1/10.68) d /9.9) (.788) 
.00 1/10.00 1/10 .700 (1 /9.90) (1/9.9) (.770) 

(Parantez içindeki ifadeler  daha kârlı teknik veya teknik-bileşimlerini göstermektedir) 

I. tekniğin reel-sermaye oranından daha yüksektir. Diğer yandan, II. 
tekniğin işgücü verimliliği bütün kâr oranlarından I. tekniğin işgücü 
verimliliğinden yüksek olduğu için, bu tekniklerin sermaye yoğunluk-
larına göre sıralanması ile işgücü verimliliğine göre sıralanması arasın-
da bir uyum olmasına rağmen, yeniden-geçiş olgusu, kâr oranı ile 
sermaye yoğunluğu ve işgücü verimliliği arasında tek yönlü bir ilişki 
kurulamamasına yol açmaktadır. 

Şekil 23.5., sahise üretim fonksiyonu  ile verimlilik eğrilerinin negatif 
Wicksell etkisinin varlığı halinde aldığı biçimi göstermektedir. ABCDEN 
eğrisi sahte üretim fonksiyonunu,  kesikli doğrular ise verimlilik eğrilerini 
göstermektedir. AB doğrusu, kâr oranı sıfırdan  .20'ye doğru giderken 
en kârlı olan II. teknikte reel sermaye oranının aldığı değerleri göster-
mektedir. Aynı şekilde, CD ve EN doğru parçaları da sırasıyla, kâr oranı 

ŞEKİL 23.5. 
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.20 ile .50 arasında değişirken ve ,50Jden itibaren artarken I. ve II. 
tekniklerin elde edeceği reel-sermaye oranlarını göstermektedir. B 
noktası geçiş, D noktası ise yeniden-geçiş noktasıdır. CB ve DE doğru 
parçaları bu noktalarda I. ve II. tekniklerin birlikte kullanılmasından do-
ğan q-kL  bileşimlerini göstermektedir. 

Bu sap malı durumun veya negatif  Wicksell etkisinin ortaya çıkış 
nedenini araştırmak için bölüşümdeki değişmelerin, üretim maliyeti 
üzerindeki etkisini belirlemek gerekir. Nihaî outputun üretim maliyeti 
iki unsurdan oluşmaktadır: işgücü maliyeti ve üretim aracı maliyeti. 
Dolayısıyla, ücretler düştüğü zaman her teknikte kâr oranının ne ka-
dar artacağını belirleyen iki unsur mevcuttur: cari işgücü maliyetindeki 
(wLc'deki) değişme ve üretim aracı veya sermaye stoku maliyetindeki 
(fc'daki)  değişme. Yukardaki örnekte I. teknik daha işgücü yoğun 
olduğu için, ücretlerdeki değişmelerin işgücü maliyetinde yaratacağı 
değişme daha fazladır.  Diğer yandan bu tekniğin kullandığı üretim 
aracının üretilmesinde, göreli olarak oluşma dönemi daha uzun olan 
işgücü miktarı, II . tekniğe nazaran daha fazladır.  Bu nedenle, bu tek-
niğin üretim aracının üretim maliyeti, kâr oranındaki değişmelere karşı 
daha duyarlıdır. Nitekim tabloda görüldüğü gibi, kâr oranı arttıkça 
bu tekniğin reel-sermaye oranı II. tekniğe nazaran daha yüksek bir oran-
da artmaktadır. 

Kâr oranı çok düşükken I. tekniğin II. tekniğe kıyasla daha az 
kârlı olmasının nedeni, bu tekniğin işgücü yoğun olmasıdır, r düşük 
olduğu zaman, ücretler yüksek olacağı için bu, nihaî outputun işgücü 
maliyetinin yüksek olmasına yol açmaktadır. Diğer yandan kâr oranı 
çok yüksekken bu tekniğin diğerine kıyasla daha az kârlı olmasının 
nedeni, kullanılan üretim aracının maliyetinin yüksek olmasıdır. Kâr 
oranı yüksek olduğu için t = 1 oluşma dönemi içinde kullanılan işgücünün 
bu kâr oranı üzerinden hesaplanan cari değeri, diğer tekniğe kıyasla 
daha fazladır:  zira bu teknikte, oluşma dönemi uzun olan işgücü mik-
tarı göreli olarak daha fazladır:  1/6.7'ye karşı 2/5. Kâr oranı düşük 
bir değerden itibaren arttığı zaman, örneğin .20'ye doğru yaklaşırken, 
ücretler düşmekte ve birinci tekniğin işgücü maliyeti, bu teknik daha 
işgücü yoğun olduğu için, II . tekniğe oranla daha fazla  azalmaktadır. 
Diğer yandan, kâr oranı yüksek bir değere (.50'nin üstüne) çıkmadıkça 
kâr oranındaki yükselmenin yol açtığı üretim aracı maliyeti artışının iş-
gücü maliyeti azalışına oranı, I. teknikte daha düşüktür. Diğer bir de-
yimle, bu teknikte ücret maliyetinin azalışı ile üretim maliyetinin ar-
tışı arasındaki fark,  II. tekniğe oranla daha fazladır.  Sonuç olarak, kâr 
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oranının çok yüksek ve çok düşük olmayan değerleri için I. teknik daha 
kârlıdır. 

Bu örneği, malların mallar ile üretildiği Sraffa  modelindeki örnekle 
(bkz. Böl. 12.5.) kıyaslarsak, elde edilen sonucun genelliği ortaya 
çıkacaktır. Üretim araçları ister fiziksel  mallar, ister içerilen işgücü 
şeklinde ifade  edilsin, malların veya genel olarak üretim araçlarının 
fiyatlarının  hesabında kâr oranının bileşik olarak işin içine girmesi, bu 
oranla sermaye yoğunluğu arasında tek yönlü bir ilişkinin ortaya çıkma-
sını engellemektedir. Daha önceki örnekte, farklı  kesimler farklı  mallar 
üretmekte ve bu mallar, dolaylı veya dolaysız olarak, nihaî outputun 
üretiminde kullanılmaktaydı. Buradaki örnekte ise, birinci teknikte t = l 
oluşma dönemi içinde iki birim işgücünün ürettiği mala bir ara malı veya 
yarı işlenmiş olarak bakmak, bunun başka kesimde üretildiğini ve bu 
malın üretim maliyetindeki kârın da o kesimdeki kapitalistlerce elde 
edildiğini varsaymak mümkündür. Bu, daha önce de belirtildiği gibi, 
aynı soruna farklı  bir bakış tarzıdır. 

23.6. GENELLEŞTİRME:  GEÇİŞ,  YENİDEN-GEÇİŞ  VE 
WICKSELL  ETKİLERİ 

Alternatif  üretim tekniklerinin farklı  ücret düzeylerinde kârlı 
hale gelmelerinin, geçiş ve yeniden-geçiş olgularının nedeni, bu tek-
niklerin farklı  üretim katsayılarına sahip olmalarıdır. Burada  ince-
lenen modelde,  teknikler, bu açıdan üç tip farklılık  gösterebilirler: aynı 
miktar nihaî outputun üretimi için gereken dolaysız işgücü miktarının 
(Lc)  farklı  olması; üretim araçlarının içerdiği dolaylı işgücü miktar-
larının (27 Le) farklı  olması; dolaylı işgücü miktarlarının oluşma dönemleri 
içindeki dağılımının farklı  olması. Burada, kısaca, bu farklılıklardan 
hangilerinin teknikler arasında geçiş ve yeniden-geçişe yol açacağını in-
celeyeceğiz. 

i. Lc farklı,  LLe farklı,  dağılım  aynı: Dolaylı işgücü miktarlarının 
oluşma dönemleri içindeki göreli dağılımının aynı olması halinde, tek-
nikler arasında geçiş mümkün olmakla birlikte yeniden-geçiş, yani 
sapmalı dururu mümkün değildir. Tablo 23.5'deki teknikler buna 
bir örnek oluşturmaktadır; her iki tekniğin dolaylı işgücü miktar-
larının zaman içindeki dağılımı göreli olarak aynı, buna karşılık kul-
lanılan toplam dolaylı işgücü miktarları farklıdır.  Birinci teknik toplanı 
olarak 42, ikinci teknik ise 56 birim dolaylı işgücü kullanmaktadır. 
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Tablo. 23.5 

Le 

Teknik Q K t = 0 t = 1 t = 2 Sh 
I 100 24 27 9 6 42 

11 100 15 36 12 8 56 

Bu tekniklerin w-r ilişkileri formüle  edilir ve kıyaslanırsa r < 1/2 
olduğu zaman II . ; r > l /2 iken de I. tekniğin daha kârlı olduğu görülür. 
r = l /2 geçiş kâr oranıdır ve bu noktada her iki teknik de eşit derecede 
kârlıdır. Geçiş kâr oranında II. teknik daha sermaye yoğun olduğundan 
pozitif  reel Wicksell etkisi ortaya çıkmaktadır. Yeniden-geçiş söz konusu 
değildir. Ücretler yüksek iken,"II. tekniğin daha kârlı olmasının nedeni, 
bu teknikte birim output başına kullanılan işgücünün daha az olmasıdır. 
Her ne kadar bu teknik daha çok dolaylı işgücü içeren bir üretim ara-
cını kullanıyorsa da, kâr oranının düşük olması, bu tekniğin üretim 
aracı maliyetinin fazla  yüksek olmamasına yol açmaktadır. Dolaylı 
işgücünün her iki teknikteki dağılımı aynı; II . tekniğin kullandığı üre-
tim aracının içerdiği toplam dolaylı işgücü miktarı fazla  olduğu için, 
kâr oranı arttıkça II. tekniğin üretim aracının maliyeti I. tekniğe 
kıyasla daha fazla  artmaktadır. Dolayısıyla, kâr oranı yüksek, ücretler 
düşük olduğu zaman I. teknik daha kârlı hale gelmektedir. Yeniden-
geçiş olgusunun ortaya çıkmamasının nedeni ise dolaylı işgücünün 
göreli dağılımının her iki teknikte de aynı olmasıdır. 

ii. Lc farklı,  ELe aynı, dağılım  farklı:  Bu durumda teknikler ara-
sında hem geçiş hem de yenidon-geçiş mümkündür. Tablo 23.6.'daki 
tekniklerin her ikisi de 25 birim dolaylı işgücü tarafından  üretilen bir 

TABLO 23.6. 

Le 
Teknik Q K t — 0 t — 1 l = 2 ZL. 

I 1 5 3 20 2 25 
II 1 6 16 1 8 25 

üretim aracı kullanmaktadır. Kâr oranı sıfır  olduğu zaman, bu üretim 
araçlarının değerleri içerdikleri dolaylı işgücü miktarına, yani 25 birim 
işgücüne eşittir. r = 1/2 geçiş kâr oranıdır. r < l / 2 iken I. teknik daha 
kârhdır. r = 1/2 ile bir arasında iken II . teknik daha kârh hale gel-
mektedir. r= 1 yeniden-geçiş kâr oranıdır; r > l iken tekrar I. teknik 
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daha kârlı hale gelmektedir. Birinci teknikte adam başına düşen output 
daha yüksek olduğundan bütün geçiş ve yeniden-geçiş noktalarında I. 
teknik daha sermaye yoğundur. Bu durumda r = 1 / 2'de pozitif,  r = l ' d e 
ise negatif  reel Wicksell etkisi ortaya çıkmaktadır. Tekniğin geri gel-
mesi olgusu burada da, daha önceki örnekte olduğu gibi, dolayı işgücü 
miktarlarının, oluşma dönemleri içinde, farklı  oranlarda dağılması ne-
deniyle ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu örnekte önemli olan husus, 
aynı dolaylı  işgücü miktarını  kullanan iki teknik arasında bile yeniden-
geçiş olabilmesidir. 

iii. Lc farklı,  SLe  aynı, dağılım  aynı: Böyle bir durumda ne geçiş 
ne de yeniden-geçiş mümkündür. Tekniklerden hangisi birim output 
başına daha az dolaysız işgücü (Lc)  kullanıyorsa, o teknik bütün ücret 
düzeylerinde, diğer tekniğe kıyasla daha kârlıdır. Bunun nedeni, bütün 
kâr oranlarında her iki tekniğin de üretim aracı maliyetinin aynı 
olmasıdır. 

iv. Lc farklı,  HLe  farklı,  dağılım  farklı:  Bu Tablo 23.3'deki durum-
dur. Hem geçiş hem de yeniden-geçiş mümkündür. 

v. Lc aynı, ELe aynı, dağılım  farklı:  Böyle bir durumda teknikler 
arasında geçiş ve tekniğin geri gelme olgusu mümkündür. Ancak tek-
niklerin adam başına ürettiği output aynı olduğundan geçiş noktaların-
da sermaye yoğunluğu her iki teknikte de aynıdır. Bu durumda geçiş ve 
yeniden-geçiş noktalarındaki reel Wicksell etkisi nötrdür. 

vi. Lc aynı, ZLe  farklı,  dağılım  aynı: r=0 'dan başka geçiş noktası 
yoktur. Dolaylı işgücü dağılımı aynı olduğu için, toplam olarak daha az 
dolaylı işgücü kullanan teknik diğerine üstündür. 

vii. Lc aynı, ZLe  farklı,  dağılım  farklı:  Burada da v'de olduğu gibi 
geçiş ve yeniden-geçiş mümkündür. Ancak, geçiş noktalarında sermaye 
yoğunluğu aynı olduğundan reel Wicksell etkisi nötrdür. 

Bütün bu durumlar, kâr oranı ile sermaye yoğunluğu arasında tek 
yönlü bir ilişkinin mevcut olması için, tekniklerin dolaylı işgücü miktar-
larının oluşma dönemleri içinde dağılımlarının az çok homojen olması 
gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla, yeniden-geçiş veya tekniğin 
geri gelmesi olgusunu yaratan şey, dolaylı işgücü miktarlarının dağılım-
larının farklılaşması  olmaktadır. 

Kâr oranı ile üretim tekniklerinin sermaye yoğunlukları arasındaki 
ilişkinin tek bir yönde olmaması, pozitif  ve negatif  reel Wicksell etkile-
rinin ortaya çıkması demektir. Bu etkiler geçiş ve yeniden-geçiş nok-
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talarmda söz konusu olmakla beraber, daha önce de görüldüğü gibi, 
negatif  reel Wicksell etkisi mutlaka tekniğin geri gelmesini gerektirmez. 

Burada incelenen model çerçevesinde reel Wicksell etkisi konusun-
da bir genellemeye gidebilmek için ex ante olarak i = 1,2,..., n tane üre-
tim tekniğinin mevcut olduğunu varsayalım. Bu tekniklerin her biri-
nin w—r ilişkisi, (23.13)'deki eşitlik şeklinde formüle  edilebilir. Bu 
eşitlikleri birim işgücü cinsinden yazarsak (yani (23.13)'ün pay ve pay-
dasını Lc ile bölersek): 

(23.14) 
l+r*(L e /L c ) ( l+r*)< " 1 +r*k 

olacaktır. q adam başına düşen fiziksel  output, k  ise adam başına düşen 
sermaye stokunun output cinsinden değeridir. Bütün üretim teknikleri-
nin aynı ücret düzeyinde verdikleri kâr oranı ise: 

(23.15) 
w*kt 

olacaktır. Eğer üretim tekniklerini adam başına düşen output cinsin-
den sıralarsak (yani > ql_1 > qt_2 .... ise), arka arkaya gelen iki 
tekniğin (örneğin m ve n), aynı ücret düzeyinde verdikleri kâr oran-
larının birbirine oranı: 

in -
im ~ 

(23.16) 

olacaktır. qn > qm olduğundan sağ taraftaki  ilk oran birden büyüktür, 
Eğer bu iki teknik farklı  ücret-kâr bileşimlerinde en etkin teknikler 
haline gelebiliyorlarsa, bazı ücret düzeylerinde rn* jrm* oranı birden 
büyük (yani rn* > rm*), diğerlerinde birden küçük, geçiş noktala-
rında ise bire eşit olacaktır. Geçiş noktasında km  jkn  oranı (qm—w*) 
Kin—w*)  oranına (yani sağ taraftaki  ilk oranın tersine) eşit; n. tekniğin 
daha kârlı olduğu ücret düzeylerinde bundan küçük; m. tekniğin daha 
kârlı olduğu ücret düzeylerinde ise bundan büyüktür. 

Reel Wicksell etkisi, ücretler değiştiği zaman sağ taraftaki  oranların 
değişme yönü ile belirlenir. Ücretler arttığı zaman bu oranlardan ilki 
artacaktır. Ancak, aynı teknik içinde, ücretlerin artması kâr oranını dü-
şüreceği için, kâr oranının düşmesi km  ve fen'yi  değiştirecek, yani her 
iki teknik içinde Wicksell fiyat  etkisi ortaya çıkacaktır. Diğer bir 
deyimle, ücretlerdeki değişme, kâr oranında yarattığı değişme yoluyla 
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sermaye stokunun output cinsinden değerini değiştirecektir. Eğer kâr 
oranındaki değişme km  ve fc„'yi  aynı yönde ve oranda etkiliyorsa, ücretler 
değiştiği halde km  jkn  oranı sabit kalacak ve qn > qm olduğu için bütün 
ücret düzeylerinde n. teknik daha kârlı olacaktır. Bu durumda, yukarıda 
iii. durumda olduğu gibi, geçiş ve yeniden-geçiş olanaksızdır. Buna kar-
şılık, eğer ücretlerdeki değişmeler km  ve fe„'yi  farklı  yönlerde veya 
aynı yönde fakat  farklı  oranlarda değiştiriyorsa, k m l k n oranı değişecek-
tir : diğer bir deyimle, bu oranın değişebilmesi için tekniklerin Wicksell 
fiyat  etkileri yön ve /veya oran bakımından farklı  olmak zorundadır. 

Sadece iki teknik (m ve n) varsa ve ücretler yüksek iken n. teknik da-
ha kârlı ise, ilk geçiş noktasındaki Wicksell etkisi pozitif  olacaktır. qn>qm 
olduğu için bütün geçiş noktalarında n tekniği daha sermaye yoğundur. 
Ücretler düştüğü zaman sağ taraftaki  birinci oran azalacağı halde 
km  jkn  oranı azalabilir, artabilir veya sabit kalabilir. Eğer ikinci oran ar-
tıyorsa ve bu artış göreli olarak birinci orandaki azalıştan daha fazla 
ise, r„* /rm* artacağı için, kâr oranı arttığı ve reel ücretler azaldığı zaman 
daha sermaye yoğun olan n. tekniğe geçilecek, yani negatif  reel Wicksell 
etkisi ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, negatif  reel Wicksell etkisi, km  jkn-
deki değişmelerin, {qn—w*)l{qm—u>*)'daki  değişmenin ters yönünde ve 
göreli olarak da daha fazla  olması halinde ortaya çıkmaktadır. Eğer 
ikinci oran değişmiyorsa veya bu orandaki değişmeler ilk 
orandaki değişmeleri bastırmıyorsa, ücretler düştüğü zaman daha az 
sermaye yoğun, arttığı zaman da daha çok sermaye yoğun tekniğe 
geçilecek ve sadece pozitif  reel Wicksell etkisi söz konusu olacaktır. 

23.7. TEKNOLOJİK  GELİŞME  TÜRLERİ 

Üretim teknikleri, kullanılan sermaye stokunun, işgücünün, üreti-
len outputun nitelikleri ve üretim katsayıları tarafından  belirlenir ve 
bu açılardan birbirlerinden ayırdedilirler. Burada ele alınan modelde, 
bütün üretim teknikleri aynı nitelikteki fiziksel  outputu üretmekte ve 
homojen bir işgücü kullanmaktadır. Diğer yandan, her tekniğin kullan-
dığı üretim aracının niteliğini belirleyen şey, bu aracın üretilmesinde 
kullanılan işgücü miktarı ve bunun zaman içindeki dağılımıdır. Böy-
lece, modeldeki farklı  teknikleri ayırdeden unsur, hem nihaî outputun, 
hem de üretim araçlarının üretilmesindeki teknik katsayılar olmaktadır. 
Teknolojik gelişme olgusunu da farklı  teknik  katsayılara  sahip yeni 
tekniklerin  ortaya çıkması şeklinde  ele almak  gerekmektedir. 

Teknolojik gelişme bu açıdan hem nihaî outputun hem de üretim 
aracının üretilmesiyle ilgili bir olgudur. Belli bir outputun (Q) üretil-
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meşinde ortaya çıkan yeni tekniğin aynı miktar işgücü (Lc), fakat  daha 
az miktarda  sermaye stoku kullanması, aynı malın üretimi için gerekli 
üretim aracının daha az dolaylı işgücü içermesi, diğer bir deyimle, daha 
az dolaylı işgücünün ürettiği farklı  bir üretim aracının ortaya çıkması 
demektir. Ancak, bunu saptayabilmek için yeni üretim aracı ile eski-
sinin kıyaslanabilir olması gerekir. Bu açıdan işgücüne ilişkin üretim 
katsayıları ile sermayeye ilişkin üretim katsayıları önemli bir farklılık 
gösterir. 

Buradaki modelde output-işgücü oranı (q) gelir dağılımından 
tamamen bağımsız bir oran olduğu halde, output-sermaye oranı (q/kI), 
kâr oranına bağlıdır. Bu oranın paydası, kL,  sadece teknik katsayıların 
(Le ve t) değil, aynı zamanda kâr oranının da bir fonksiyonu  olduğu 
için, bu katsayılar sabit kaldığı zaman bile sermaye stokunun değeri 
değişebilmektedir. Dolayısıyla, örneğin q sabitken kâr oranında mey-
dana gelen değişmeler sonucunda q/kL  oranında meydana gelen bir 
artışı (yani fc'daki  azalışı) teknik gelişme, yani aynı miktar outputun 
üretimi için daha az sermaye kullanılması şeklinde yoıumlamak ola-
nağı yoktur. Zira bu olgu, Wicksell etkisinden başka bir şey değildir. 
Oysa q ve r sabitken, kL'de  meydana gelen bir azalış, üretim aracını 
üretmek için gereken dolaylı işgücü miktarının ve /veya oluşma döne-
minin azalması demek olduğundan, bu durumda, teknik gelişmenin ol-
duğu kesinlikle söylenebilir. îşte bu nedenle, kâr oranının q jkL  ora-
nına etkisini, teknik katsayılardaki değişmenin fcL'ye  ve dolayısıyla 
q /fcL'ye  etkisinden ayır d edebilmek için, teknik gelişme olgusunu, 
sabit bir kâr oranının egemen olduğu bir denge durumunda incele-
mek gerekmektedir. 

Teknolojik gelişmenin ne tip olduğu, yeni teknikle eski tekniğin 
output-sermaye ve output-işgücü oranlarına bağlıdır. Eğer yeni teknik 
aynı miktar outputu üretmek için daha az işgücü kullanıyorsa, yani q 
oranı bu teknikte daha yüksekse, bu tekniğin kullandığı sermaye ne 
olursa olsun, eski tekniğe kıyasla bu teknik işgücü-tasarruflu  (ÎT) bir 
tekniktir; eğer kullanılan işgücü aynı ise (q  değişmiyorsa) işgücü-nötr 
(İN); fazla  ise (q azalıyorsa) işgücü-kullanımlı (İK) teknolojik gelişme 
vardır. Aynı hususlar output-sermaye oranı için de söz konusu ol-
duğundan beş farklı  tip teknolojik gelişmeden bahsedilebilir. Tablo 
23.7'de SN-ÎN durumu mevcut tekniği tanımlamaktadır. Parantez 
içindeki durumlarda olumlu bir teknolojik gelişme  yoktur. SK-IN 
halinde yeni teknik işgücünden tassarruf  etmemekte, buna karşılık 
daha çok sermaye kullanmakta; SK-ÎK halinde hem daha fazla  iş-
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gücü, hem de daha fazla  sermaye kullanmakta; SN-IK halinde ise 
sermayeden tasarruf  edilmediği halde daha fazla  işgücü kullanılmak-
tadır. Bu durumlarda teknolojik gelişme yok, gerileme vardır. 

TABLO 23.7. 

Sermaye 
İşgücü Tasarruflu  Nötr Kullanımlı 

Tasarruflu  ST-ÎT SN-tT SK-lT 
Nötr ST-İN SN-ÎN (SK-İN) 
Kullanımlı ST-İK (SN-lK) (SK-ÎK) 

Şekil 23.6'da nihaî outputun üretiminde tek bir tekniğin mevcut 
olduğu varsayılarak teknolojik gelişme türleri gösterilmektedir. Kâr 
oranı 1 /ON iken, bu tekniğin q-kL  bileşimini E noktası belirlemektedir. 
Bu nokta, sahte üretim fonksiyonunun,  yatay doğru parçaları (örneğin 
Şekil 23.1'de BC doğrusu) üzerindeki bir noktadır. 1 /ON uzun dönem 
denge kâr oranıdır ve tekniğin sağladığı reel ücret w'ya eşittir. Tek-
nolojik gelişme sonucu ortaya çıkan yeni üretim tekniğinin verdiği 
q-kL  bileşimlerinin ne tip bir teknolojik gelişmeye yol açtığı, q0ED6 

ve fcj^jED!  doğrularının kesişmesiyle ortaya çıkan 4 bölge içinde gös-
terilmektedir. 

IV. bölge sınırları üzerindeki ve içindeki noktalar (D6, D7 ve D, 
gibi), etkin bir teknik gelişme göstermemektedir. Bu noktalarda ya her 
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iki faktör  de daha fazla  kullandmakta (D8) veya bir faktör  daha fazla 
kullanıldığı halde diğerinden tasarruf  edilmemektedir (D6 ve D7). 

Geri kalan teknolojik gelişme biçimlerinden D„ D2 ve D3 'ün et-
kin olduğu kesinlikle söylenebilir; zira, bu noktalarda, ya iki faktör-
den de daha az kullanılmakta (D2) veya birinden kullanılan miktar 
değişmediği halde diğerinin miktarı azalmaktadır (D, ve D,). Ancak, 
ST-İK ve SK-İT tipi teknolojik gelişme için aynı şeyi söylemek ola-
naksızdır: D4 ve D5 noktalarının bulunduğu I. ve III . bölge sınırları 
içinde faktörlerden  biri azalırken diğeri artmakta olduğundan, tek-
nik gelişmenin etkin olup olmadığını belirleyen şey, azalan faktörün 
sağladığı maliyet tasarrufu  ile artan faktörün  yol açtığı maliyet artışı 
arasındaki farktır.  Bu ise 'faktör  fiyatları'na  bağlıdır. Şekilde, kâr 
oranı 1 /ON iken, ST-IK tipindeki teknolojik gelişmeyle ortaya çıkan 
q-kL  bileşimi, wE doğrusunun altında kalırsa, reel ücretler azalacağın-
dan III . bölgedeki etkin teknolojik gelişmenin q-kL  bileşimleri, M;E doğ-
rusunun üstündeki bölgede yer alacaktır (örneğin D'4 noktası gibi). Aynı 
şekilde I. bölgedeki SK-İT tipli bir teknolojik gelişmenin etkin olabil-
mesi için, yeni tekniğin q-kL  bileşiminin EDS doğrusunun üst kısmın-
daki bölgede olması gerekmektedir (örneğin D' s noktası). 

M)ED5 doğrusu üzerindeki noktalar eşit derecede etkin noktalardır; 
zira, reel ücretler ve kâr oranı, bu noktalar üzerinde aynıdır. Dolayı-
sıyla, E noktasyıla D 4 veya D5 arasında etkinlik bakımından bir fark 
yoktur ve bu nedenle, etkin teknolojik gelişmeyi gösteren q-kL  bile-
şimleri qıv ile wD5 doğrularının sınırladığı bölge içinde  yer alacaktır. 
Bu alan içindeki teknolojik gelişmenin bölüşümde yol açtığı değişmeleri 
w—r ilişkisi yardımıyla incelemek mümkündür. (23.13)'deki ifadenin 
pay ve paydası Lc ile bölünürse: 

- = t V ^ T ( 2 3 J 7 ) 

olacaktır. Kâr oranı sabit olduğuna göre, bütün etkin teknolojik gelişme 
biçimleri, reel ücretlerin artmasına yol açacaktır. Eğer yeni tekniğin 
katsayıları q'  ve k'L  ise, bu tekniğin ıv—r ilişkisi: 

- ( 2 3 J 8 ) 

olacak; farklı  etkin teknolojik gelişme durumlarında, ücretlerin hangi 
oranda artacağını q'  jq ve kL/k'L  oranları belirleyecektir: 
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X - = J L S ] + r f *  \ (23.19) 
w q (  1 + rk  L ) 

Şimdi, bu çorçeve içinde, teknolojik gelişme tiplerini tek tek ince-
leyelim : 

a. SN—İT; burada reel-sermaye oranı sabit kalmakta, buna kar-
şılık birim outputun gerektirdiği işgücü miktarı azalmaktadır; kısaca, 
k'L  = kt  ve q'  > q. Böylece (23.19)'dan: 

w'/w = q'/q  (23.20) 

olmakta, reel ücretler adam başma düşen outputun artış oranına eşit 
bir oranda artmakta, dolayısıyla, ücretlerin toplam gelir içindeki payı 
değişmemektedir. Şekil 23.6.'da D; noktası bu durumu belirtmektedir; 
bu noktada w'  jw = Djfcj,,^  /EfcL(0)  = q'  jq olmaktadır. 

b. ST—İN; burada reel-sermaye oranı azalmakta, dolaylı işgücü 
miktarı ve adam başına düşen output sabit kalmaktadır. Kâr oranı 
sabit olduğundan reel-sermaye oranındaki azalma üretim aracının üre-
timi için gerekli dolaylı işgücü miktarının ve /veya oluşma döneminin 
azalması demektir. Şekilde D 3 noktası bu tip bir teknolojik gelişmeyi 
göstermektedir. q =q; k'L  < kL  olduğu için: 

w > = (1 +rkL)l(l+rk'L)  (23.21) 
yani w'  > w olmaktadır. Kâr oranı ve adam başına düşen output aynı 
olduğu için ücretlerin artması toplam gelir içindeki ücret payını artıra-
caktır. Ücretlerin ne oranda artacağı, reel-sermaye oranındaki azalma 
ile kâr oranına bağlıdır. Ancak, ücretlerin artış oranı reel-sermaye ora-
nının azalış oranından daba düşük olacaktır: w'  jw < kL/k'L. 

c. ST-İT; burada her iki üretim faktöründen  de tasarruf  söz 
konusudur. Dolayısıyla, adam başma düşen output artmakta, reel-
sermaye oranı azalmaktadır. Şekil 23.6.'da D2 noktası bu tip bir tek-
nolojik gelişme göstermektedir. Reel ücretlerdeki artış oranı adam ba-
şına düşen outputtaki artış oranından yüksektir: w'  jto > q'  jq. Bu 
nedenle ücretlerin gelir içindeki payı artmakta, kârların payı ise azal-
maktadır. 

d. ST-İK; bu tip teknolojik gelişmede reel-sermaye oranı azal-
makta, dolaylı işgücü miktarı artmaktadır. Ücretlerin yükselip yüksel-
meyeceği adam başına düşen outputtaki azalış oranı ile reel-sermaye 
oranındaki azalışın toplam etkisine bağlıdır. Şekil 23.6.'da eğer yeni 
tekniğin q-kL  bileşimi u>E doğrusu üzerinde ise, reel ücretler sabit 
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kalacak; bu doğrunun üst kısmındaki bölgede ise artacaktır. Reel 
ücretlerin artmasına yol açan etkin bir teknolojik gelişme balinde 
(D'4 noktasında olduğu gibi) ücretlerin payı artacak, kârların payı ise 
azalacaktır: w'  lq'  >w /q. 

e. SK-ÎT; bu tip bir teknolojik gelişmede hem reel-sermaye oranı 
hem de adam başına düşen output artacaktır. Teknolojik gelişme etkin 
ise reel ücretler artacak ve yeni tekniğin q—kL  bileşimi Şekil 23.6'da 
EDS doğrusunun üstündeki bölgede olacaktır. Böyle bir durumda 
(D'j noktası) ücretlerin payı azalacaktır: w'  lq'  <w jq. 

Buradaki teknolojik gelişme sınıflandırmasında  kıstas, üretimin 
teknik katsayılarmdaki, yani output-input oranlarındaki değişmeler-
dir. Oysa Robinson, teknolojik gelişmenin gelir dağılımına etkisini 
kıstas alan üçlü bir sınıflandırmaya  gitmiştir: gelir dağılımını değiştir-
meyen, ücretler lehine veya aleyhine çeviren teknolojik gelişme türleri. 

Bunlardan ilkini, yani gelir dağılımını etkilemeyen teknolojik 
gelişmeyi Robinson nötr gelişme olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, 
yukarıdaki sınıflandırmanın  SN-ÎT türünü karşılamaktadır. Gelir 
dağılımını ücretler lehine değiştiren teknolojik gelişme ise sermaye-
tasarruflu  teknolojik gelişme şeklinde tanımlanmaktadır. Yukarıdaki 
sınıflandırmada  yeni teknolojinin daha düşük bir reel-sermaye oranı 
verdiği üç farklı  durum mevcuttur; ST-İT (D2 noktası); ST-IN (D3 nok-
tası); ve ST-ÎK (D'4 noktası). Bu üç durumda da gelir dağılımı ücretler 
lehine değiştiği için Robinson'un sermaye-tasarruflu  dediği teknolojik 
gelişme bu üç biçimden biri olabilir. Gelir dağılımın kârlar lehine de-
ğiştiren teknolojik gelişmeye ise Robinson sermaye-kullanımlı  veya 
işgücü tasarruflu  teknolojik gelişme demektedir. Bu da yukarıdaki 
sınıflamada,  SK-İT türündeki bir teknolojik gelişmeyi karşılamak-
tadır. 

Robinson'un sınıflandırması,  dikkat edilirse, reel-sermaye oranın-
daki değişmelere göre yapılan sınıflandırmayla  da özdeştir. Şöyle 
ki, bütün etkin teknolojik gelişmeler reel-sermaye oranının değişme 
yönüne göre sınıflandırıhrsa,  elde edilen sonuç Robinson'un üçlü sınıf-
landırması ile aynı olacaktır: 

Robinson Nötr = SN = SN-İT 
" " ST = ST = ST-İT veya ST-İN veya ST-İK 
" " SK = SK . = SK-ÎT 

ilkinde SN-İK; sonucusunda ise SK- ÎN ve SK-IK teknolojik gelişme 
türleri etkin olmadığı için, reel-sermaye oranının değişme yönüne 
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göre yapılan sınıflandırma,  gelir dağılımına göre yapılan sınıflandırma 
ile aynı olmaktadır. 

Birden fazla  üretim tekniği mevcut ise, teknolojik gelişme, belli 
bir denge kâr oranında, bütün tekniklerin q-kL  katsayılarının değişmesi, 
yani verimlilik eğrisinin kayması şeklinde ortaya çıkar. Teknolojik 
gelişme bütün teknikleri aynı oranda etkileyemeyeceği için, en etkin yeni 
üretim tekniği, verimlilik eğrisi üzerinde farklı  bir noktada belirebilir: 
diğer bir deyimle, teknolojik gelişme olgusu bir teknik seçimi olarak 
ortaya çıkar. Bunu iki alternatif  tekniğin mevcut olduğu bir durum için 
açıklamak mümkündür. Bu tekniklerin katsayıları qa, kLa  ve qb, kLb 

ise ve teknolojik gelişme bunları q'a,  k'  L a ve q'b,  k'  L b düzeylerine getir-
mişse, belli bir uzun dönem denge kâr oranında, teknolojik gelişmeden 
önce a tekniği en etkin teknik olduğu halde, teknolojik gelişme sonrası 
b tekniği daha etkin olabilir. Eğer teknolojik gelişme bu iki tekniği 
de aynı oranda etkilemişse, yani q'alq'b  = qalqb ve k'Lalk'Lb  = kLalkLb 

ise, teknolojik gelişme yeni bir tekniğe geçmeye yol açmayacak, a 
tekniği en etkin teknik olmakta devam edecektir. Eğer sonsuz sa-
yıda teknik mevcut ise, bu olgu verimlilik eğrisinin bütün noktaları-
nın aynı oranda ve yönde hareket etmesi demektir. Aksine teknolojik 
gelişme bu teknikleri farklı  oranlarda etkiliyorsa, farklı  bir teknik 
daha kârlı olabilir. 

Buna rağmen, yukarıdaki sınıflandırma,  teknik sayısının sonsuz 
olduğu ve teknolojik gelişmenin bu teknikleri farklı  oranlarda etkilediği 
durumda da uygulanabilir. Bunun için yapılacak şey, veri bir denge 
kâr oranında, teknolojik gelişme öncesinde ve gelişmeden sonra en kârlı 
tekniğin saptanması ve bu tekniklerin q—kL katsayılarının kıyaslan-
masıdır. Eğer teknolojik gelişme öncesinde i'nci teknik, teknolojik 
gelişmeden sonra isey'nci teknik en kârlı teknik ise, teknolojik gelişmenin 
bölüşüme etkisi: 

ı 
1 + * u ( 23.22) 

wt qt 1 + rkLJ 

tarafından  belirlenir. Şekil 23.7.'de teknik sayısının sonsuz olduğu 
bir durumda, teknolojik gelişmenin alabileceği biçimler Şekil 23.6.'ya 
benzer bir biçimde, fakat  verimlilik eğrisinin kayması ile gösterilmek-
tedir. ^ 

VV eğrisi, uzun dönem denge kâr oranı 1 /ON iken, alternatif  tek-
niklerin q-kL  bileşimlerini göstermektedir. D noktası teknolojik gelişme 
öncesinde en kârlı tekniğin q~kL  bileşimini vermektedir. Teknolojik 
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ŞEKİL 23.7. 

gelişme bu eğriyi kaydırmakta ve farklı  teknolojik gelişme biçimleri 
ortaya çıkmaktadır. Böylece teknolojik gelişme verimlilik eğrisi üzerin-
deki uzun dönem  denge  noktaların  kayması  şeklinde belirmektedir. 
Farklı uzun dönem kâr oranlarında, ekonomi farklı  verimlilik eğrilerine 
sahip olacağmdan, bütün denge kâr oranlarında teknolojik gelişmenin 
q-kL  bileşimlerine etkisi, sahte üretim fonksiyonunun  bütünün kay-
ması demek olacaktır. 

23.8. UZUN  DÖNEM  DENGE  NOKTALARININ  KIYAS-
LANMASI 

Sahte üretim fonksiyonu  ve verimlilik eğrileri üzerindeki nokta-
ların farklı  ekonomilerin farklı  uzun dönem denge noktaları şeklinde 
anlaşılması gerektiği yukarıda belirtilmişti. Bu noktalar birbirlerinden 
bölüşüm ve /veya üretim tekniği açısından farklı  olabilirler. Bu nok-
taların hangi açdardan farklı  oldukları, uzun dönem denge durumları 
arasındaki kıyaslamaların ne derece anlamlı olabileceğini belirler. 
Örneğin, yukarıda, teknolojik gelişmenin yönünün belirlenmesi için 
denge kâr oranının sabit kalması gereği açıkça kendini göstermektedir. 
Aynı husus teknolojik gelişmenin olmadığı denge durumlarının kıyas-
lanmasında da ortaya çıkabilir. Üretim tekniklerinin çok sayıda ol-
duğu bir ekonomide, teknolojik gelişme sorunu ile teknik seçimi sorunu 
iç içe girdiğinden, denge noktalarının kıyaslanması sorununu en genel 
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şekilde ele almak gerekmektedir: yani, sadece mevcut verimlilik eğrileri 
ve sahte üretim fonksiyonu  üzerindeki noktaların değil, farklı  teknolojik 
gelişme biçimlerinin ortaya çıkardığı yeni verimlilik eğrileri ve üretim 
fonksiyonu  üzerindeki noktaların da birbirleriyle ve teknolojik gelişme 
öncesindeki durumla kıyaslanması gerekmektedir. 

a. Kâr  ve ücret oranları  aynı, teknikler  farklı:  Bu, birden fazla 
tekniğin belli kâr ve ücret oranlarında eşit derecede kârlı olması ile aynı 
nitelikte olup verimlilik eğrisi üzerindeki geçiş noktalarının kıyaslan-
masında ortaya çıkan bir durumdur. Bu ekonomilerde kâr oranı ve reel 
ücretler aynı olduğu için, üretim teknikleri ve dolayısıyla üretim araç-
ları farklı  olmasına rağmen, ekonomilerin sermaye stokları arasında bir 
kıyaslama yapmak mümkün ve anlamlıdır. Böyle bir kıyaslamada, 
adam başına düşen kârın yüksek olduğu ekonomide adam başına düşen 
reel sermaye (reel-sermaye oranı) da yüksektir. Diğer yandan, eğer 
bu ekonomiler aynı sınıfsal  tasarruf  fonksiyonlarına  sahip iseler, adam 
başına düşen kârın yüksek olduğu ekonomide adam başma yapılan 
tasarruf  aynı oranda yüksek olacaktır. Bu ekonomide adam başına 
düşen sermaye stoku da aynı oranda yüksek olacağı için, adam başına 
düşen net yatırımın sermaye stokunun değerine oranı, yani büyüme 
oranı her iki ekonomide de aynı olacaktır. Her iki ekonomi de aynı oranda 
büyüdüğü halde üretim teknikleri farklı  olduğu için output bileşimleri 
farklı  olacaktır. Ancak, r ve w aynı olduğu için, reel-sermaye oranının 
yüksek olduğu ekonomide adam başına düşen output değerinin  yüksek 
olacağını söylemek mümkündür. 

b. Kâr  oranı aynı, ücretler  ve üretim teknikleri  farklı:  Bu, tekno-
lojik gelişmenin yönünün saptanabilmesi için gerekli olan koşuldur: 
Şekil 23.6 ve 23.7. Aynı durum, verimlilik eğrisi üzerindeki kârlı ve 
kârlı olmayan teknikleri karşılayan noktaların kıyaslanmasında da 
ortaya çıkar: örneğin Tablo 23.4. ve Şekil 23.5.'de r'nin .50 ve .20 
dışındaki bütün değerleri için I. ve II . tekniğin kıyaslanması gibi. 
Eğer bu ekonomiler durgun ekonomilerse, net output sadece tüketim 
malından oluşacağı için, net outputlar arasında fiziksel  bir kıyaslama 
yapmak mümkündür. Ancak, buradan hareketle, aynı denge kâr ora-
nında daha yüksek reel ücret veren ekonominin adam başına daha çok 
output ürettiği söylenemez. Bu, denge kâr oranının düzeyine bağbdır; 
örneğin Tablo 23.4.'de kâr oranının bazı değerleri için adam başına 
outputu daha düşük olan I. leknik daha yüksek reel ücret vermek-
tedir. Aynı hususu teknolojik gelişmenin incelendiği Şekil 23.7'de de 
görmek mümkündür: aynı kâr oranında daha yüksek reel ücret veren 
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teknik adam başına daha çok output üretebileceği gibi (örneğin SK-
İT, SN-İT ve ST-İT durumları) daha az (ST-İK) veya aynı mik-
tarda output üretebilir (ST-İN durumu). Aynı nedenle, bu ekonomilerin 
reel-sermaye oranları arasında da bir kıyaslama yapmak mümkün 
değildir; ücretlerin yüksek olduğu yerde reel-sermaye oranı daha yük-
sek (SK-İT), aynı (SN-İT) veya düşük (ST-İT, ST-İN ve ST-İK) 
olabilir. Dolayısıyla, bu ekonomiler w, q veya kL  kıstaslarına göre 
sıralandığında, farklı  sıralamalar ortaya çıkacaktır. Diğer yandan, bu 
ekonomilerde net tasarruf  varsa ve büyüme oranı pozitif  ise, output 
bileşimleri farklı  olacaktır. q-kL-w  ilişkileri konusunda bir genelleme 
yapılamayacağı için, bu ekonomilerden hangisinde adam başına düşen 
tasarrufun  adam başına düşen sermaye stokunun değerine oranının 
daha yüksek olduğu, diğer bir deyimle, hangi ekonominin daha yüksek 
bir oranda büyüdüğü saptanamaz. 

c. Kâr  oranı ve ücretler  farklı,  teknikler  aynı: Bu ekonomiler 
farklı  verimlilik eğrileri veya sahte üretim fonksiyonu  üzerindeki uzun 
dönem denge noktaları tarafından  temsil edilirler. Teknikler aynı ol-
duğu için, kullanılan üretim araçları da aynıdır. Ancak, gelir dağılımı 
farklı  olduğu için, bu ekonomilerin büyüme oranları ve dolayısıyla out-
put bileşimleri farklıdır.  Diğer yandan, kâr oranı ile adam başına düşen 
sermaye stoku arasındaki tek yönlü bir ilişki kurmak, yani kâr oranının 
düşük olduğu ekonomide reel-sermaye oranının daha yüksek veya daha 
düşük olduğu konusunda bir genelleme yapmak mümkün değildir: 
diğer bir deyimle, Wicksell fiyat  etkisi her iki yönde de olabilir. Diğer 
yandan, eğer ekonomilerde birden fazla  üretim aracı ve birden, fazla 
kesim varsa, büyüme oranlarının farklılığı,  kesimlerin üretim yoğun-
luklarının farklılığına  yol açacağı için, ekonomilerin adam başına düşen 
sermaye stokları arasında fiziksel  bir kıyaslama yapmak da mümkün 
değildir. Zira, bu ekonomilerin sermaye stokları, aynı üretim araç-
larını farklı  oranlarda içerecektir. 

d. Bölüşüm ve üretim teknikleri  farklı:  Bu koşullar altında iki 
ekonomi arasında kıyaslama yapmak ve genellemelere gitmek mümkün 
değildir. Bu ekonomilerin sermaye stokları arasındaki fark,  hem üretim 
araçlarının niteliğinden, hem de bölüşümün farklı  olmasından doğmak-
tadır. Diğer bir deyimle yukarıdaki b ve c şıklarındaki sorunlar burada 
iç içe girmiştir. 

Görüldüğü gibi farklı  denge koşullarına sahip ekonomiler arasın-
daki kıyaslamalarda üretim teknolojisinin koyduğu sınırlamalar, bö-
lüşümün farklı  olmasından doğan sınırlamalardan çok dalıa azdır: 



SERMAYE TEORİSİ: ROBINSON-ELEŞTİR VE KATK ı 699 

uzun dönem denge durumunda bulunan iki farklı  ekonominin kıyas-
lanmasında, üretim tekniklerinin ve üretim araçlarının bu ekonomilerde 
farklı  olması; bölüşümün, kâr oranı vo reel ücretlerin farklı  olmasından 
çok daba az sınırlayıcı olmakta ve bu koşullarda kıyaslama belli öl-
çülerde anlamlı bir şekilde yapılabilmektedir. Buna karşılık bölüşümün 
farklı  olması, bir yandan büyüme oranının ve output bileşiminin, diğer 
yandan da ayııı üretim aracının değerinin farklı  olmasına yol açmakta; 
kıyaslama büyük ölçüde anlamını yitirmektedir. Bu husus, denge du-
rumunun tanımında, bölüşümün sabit olması koşulunun çok daha önem-
li olduğunu açıkça kanıtlamaktadır. 

23.9. NEOKLASİK  TEPKİ:  ZİNCİRLEME  İNDEKS  YÖN-
TEMİ 

Robinson'un sermayenin ölçülmesine ilişkin olarak neoklasik 
sermaye teorisine yönelttiği eleştirilere karşı neoklasik tepki, bu eleş-
tirileri ve Robinson'un sermayenin ölçülmesi konusunda önerdiği yön-
temde ortaya çıkan ve neoklasik yaklaşıma ters düşen sonuçları gi-
derecek yeni bir yöntem geliştirmek şeklinde belirmiştir. Reel-ser-
maye oranı yönteminin neoklasik teoriye ters düşen sonuçları şöylece 
özetlenebilir: 

a. Aynı fiziksel  sermaye stoku, ücret ve kâr oranları farklı  değerler 
aldığı zaman, farklı  sermaye miktarı  olarak belirmektedir- Wicksell 
fiyat  etkisi. Örneğin Tablo 23.2.'de II., III . ve IV. tekniklerin sermaye 
miktarları r'ye bağlı olarak değişmektedir. 

b. Farklı oranlarda output (q) üreten farklı  nitelik ve bileşimdeki 
üretim araçları, farklı  kâr ve ücret oranlarında eşit sermaye miktarı 
olarak belirmektedir. Örneğin Tablo 23.4.'de r= .50 iken, I. tekniğin 
sermaye miktarı (kL=  0.8x10= 8); r=0.30 iken II. tekniğin sermaye 
miktarına (fcL  = 0.808x9.9=8) eşittir. 

Her iki durumda da üretim fonksiyonu  tek-değerli olmaktan çık-
maktadır : bir yandan aynı fiziksel  üretim aracı farklı  iki seımaye mik-
tarı olarak belirebilmekte, diğer yandan ise aynı işgücü ve sermaye 
miktarı, iki farklı  output oranı üretebilmektedir. 

Bu iki olgu neoklasik yaklaşım için oldukça rahatsız edicidir. Zira, 
neoklasik anlamda, "üretim açısından bakıldığında" üretim araçlarının 
aynı fiziksel  yapıya, niteliğe ve bileşime sahip olduğu iki farklı  denge 
durumunda, bu araçların oluşturduğu sermaye stoku aynıdır ve aynı 
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üretkenliğe sahiptir. Diğer yandan, eğer bu stokların içerdiği üretim 
araçlarının niteliği ve bileşimi farklı  ise, bu stoklar farklı  sermaye 
miktarlarını göstermelidir ve farklı  üretkenliğe sahiptir: diğer bir de-
yimle, kazma kazmadır ve makine de makinedir. 

Soruna üretim teorisi ve üretkenlik  açısından bakıldığında, bu 
önermenin yanlış olduğunu söylemek olanaksızdır. İşgücünün ve üre-
tim araçlarının niteliği ve bileşimi ve diğer teknolojik koşullar veri 
olduğunda, üretim araçlarının ve bunun bütüncül bir ifadesi  olan ser-
maye stokunun üretim kapasitesinin de veri olacağı açıktır. Ancak, 
soruna sermaye teorisi ve bölüşüm açısından bakıldığında, sermaye 
stokunu oluşturan araçların fiziksel  niteliği ile bu araçların işgücü veya 
output cinsinden fiyatları  veya miktarları arasında bire-bir ilişki ol-
madığı için, üretim araçlarının fiziksel  nitelik ve bileşimleri sabit kal-
dığı halde, bu araçların bütüncül ifadesi  olan ve ekonomik bir güç ifade 
eden sermaye stoku, farklı  koşullarda farklı  değerler alacaktır. 

Bu iki olguyu birlikte ifade  edebilecek bir ölçü birimi bulunabil-
diği takdirde, bu birimle ölçülen sermayeyi içeren bir üretim fonksiyonu, 
hem üretimin teknik ilişkilerini, hem de bölüşüm ilişkilerini çözümle-
yecektir. Diğer bir deyimle, reel-sermaye oranı yönteminin ortaya 
çıkardığı, bölüşümle ilgili sorunlar da ortadan kalkacaktır. Bunlar: 

c. Reel-sermaye oranı yönteminin marjinal-verimlilik bölüşüm 
ilişkilerini vermemesi. 

d. Output ve sermaye miktarı arasında ters yönde bir ilişkinin 
ortaya çıkabilmesi gibi sağduyuya (veya neoklasik sağduyuya) aykırı 
düşen bir olguya yol açması, outputun artabilmesi için sermaye mik-
tarının azalmasının gerekli olabilmesi. 

Bütün bu güçlükler, neoklasik görüş çerçevesinde, sermaye sto-
kunun ölçülmesindeki indeks-saydarı sorunlarından doğmaktadır. Zi-
ra, kâr oranındaki ve ücretlerdeki farklılıklar,  aynı fiziksel  sermaye 
stokunun farklı  sermaye miktarları veya farklı  fiziksel  sermaye stokunun 
aynı sermaye miktarı olarak ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Dolayı-
sıyla, kâr oranındaki değişmelerle üretim araçlarının fiziksel  miktar 
ve niteliklerindeki değişmelerin sermaye miktarı üzerindeki etkilerini 
birbirinden ayıracak bir yöntem bulunması gerekmektedir. Böyle bir 
yöntem, kâr oranındaki farklılıkların,  sermaye stokunun outputla olan 
teknik  ilişkisini  etkilemesini önleyecek; örneğin, sermaye birikimi  ha-
linde, bölüşümün ve kâr oranının değişmesi sonucunda ortaya çıkan yeni 
üretim araçları stokunun, daha düşük bir sermaye miktarını göstermesi 
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gibi bir sonuç (yani, birikim süreci içinde Wicksell fiyat  etkisinin ortaya 
çıkması) önlenecektir. 

Bu sorunları ortadan kaldıracağı belirtilen zincirleme indeks yön-
teminin dayandığı temel varsayımlar şunlardır: 

a. Nihaî output homojendir; b. ölçeğe göre verim sabittir; c. uzun 
dönem denge koşulları (durgun veya durağan) egemendir; d. iki teknik 
sadece tek bir ücret oranında eşit derecede kârlı hale gelmekledir, yani 
yeniden-geçiş yoktur; e. belli bir ücret oranında eşit derecede kârlı hale 
gelen iki teknikten hangisinde adam başına düşen sermaye stoku ve 
output daha fazla  ise, o teknik geçiş kâr oranından daha düşük kâr 
oranlarında daha kârlıdır - yani Wicksell etkisi pozitiftir. 

Zincirleme sermaye miktarı indeksinde, sermaye miktarları ara-
sındaki oran, farklı  tekniklerin üretim araçlarının, bu tekniklerin eş-
kârlı olduğu noktalardaki (geçiş noktalarındaki) üretim maliyetlerinin 
birbirine oranı olarak tanımlanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan oranlar, 
kâr oranındaki değişmelere göre düzeltilerek sermaye-miktarı zincir 
indeksi elde edilir. Bu sermaye miktarı oranı indeksinde, belli bir tek-
niğin sermaye miktarı, o tekniğin en kârlı olduğu kâr oranında elde 
ettiği sermaye miktarı oranında sabit kalmakta, dolayısıyla kâr ora-
nındaki değişmelerden etkilenmemektedir. Böylece, tekniklerin eş-
kârlı olduğu noktalar için, outputla sermaye-miktarı-indeks-sayısı ara-
sında, teknik bir ilişki kurmak olanağı doğmaktadır. 

Bu yöntemi saptamak için sahte üretim fonksiyonunun  dayandığı 
verileri (Tablo 23.2.) kullanalım. Geçiş kâr oranlarında (.20,.10 ve 
.05) bu tekniklerin reel-sermaye oranları (KL) ve zincirleme-indeks 
şeklinde hesaplanan sermaye miktarları (Kt)  Tablo 23.8.'de (yaklaşık 
değerlerle) gösterilmiştir. 

TABLO 23.8. 

Geçiş kâr 
oranları 

ç=ıo Lc = 4 Ç=12 K  = i Q=14 L c = 4 Ç=16 Le= 4 
Geçiş kâr 
oranları K, Ki 
0.20 20 20 28 28 — — — — 

0.10 — — 25 28 36 40 — — 

0.05 — — — — 33 40 48 58 
Zincirleme 
İndeks 20 28 40 58 

r= .20 iken I ve II ; .10 iken II ve I I I ; .05 iken de III ve IV. teknik-
ler eş-kârbdır ve bunların reel-sermaye oranları tabloda gösterilmiştir. 
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Sermaye-miktarı zincirleme indeksinin türetilmesi için, yukarıdaki 
sermaye miktarı oranı tanımı goreğinco: 

Kt(I)  . Kt  (II) KL  (II).,0 ^ ( I I I ) _ KL(III).05 

Kt(II)  Kl(II).20'  JC,(III) K 4 ( I I I ) . 1 0 Kt(IV)  Kl(IV).05
 1 

olmaktadır. Diğer bir deyimle, geçiş kâr oranında iki tekniğin sermaye-
miktarı oranı, o tekniklerin o kâr oranındaki reel-sermaye oranlarının 
birbirine oranıdır. (23.23.)'deki tanımları bir indeks sayısı şeklinde 
ifade  etmek, yani Keleri tek tek belirlemek için bir baz seçimi gerek-
lidir-yani Kt  (I) belirlenmelidir. Bunun için: 

Kt  (I) = Kh  ( I ) .M veya Kt  (I) /KL  (I).20 = 1 (23.24) 

tanımını yaparak, bu oranı indeks bazı olarak alırsak: 

Kt  (II) = Kh  (II).20 f  ( I ) = Kl  (II).20 (23.25) 
K L (1/.20 

7^(111) = Kl  (III).ıo f  { " j (23.25.a) 
(Hl.ıo 

Kt  (IV) = Kl  ( I D ^ m - (23.25.b) 

ifadeleri,  bu indekse göre hesaplanmış sermaye miktarlarını verecektir; 
bunlar, Kt  (I) = 20; Kt  (II) = 28; Kt  (III) = 40 ve Kt  (IV) = 58 ol-
maktadır. 

Burada yapılan şey, kâr oranındaki değişmelerin sermaye miktarları 
üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak suretiyle tekniklerin kullandık-
ları sermaye stoklarını aynı temel üzerinde kıyaslamaktır. İndeks bi-
rimi cinsinden hesaplanan sermaye miktarı, her teknik için sabittir 
ve kâr oranındaki değişmelerden bağımsızdır: örneğin, kâr oranı ne 
olursa olsun, II. tekniğin sermaye miktarı 28 indeks birimidir. Dolayı-
sıyla, bir teknikten diğerine geçildiği zaman değişen şey, sermaye de-
ğeri değil miktarıdır: örneğin r=.10 'da II . teknikten III . tekniğe ge-
çildiği zaman sermaye miktarı  28 indeks biriminden 40 indeks birimine 
çıkmaktadır. Diğer bir deyimle, sermaye miktarı bu yöntemle ölçüldüğü 
zaman hem aynı teknik içinde, hem de teknikler arasındaki geçişlerde, 
kâr oranındaki değişmelerin yarattığı fı'yât  etkisi ortadan kaldırılmış 
olmaktadır. Nitekim K t I K L oranı, kâr oranının belli bir değer alması 
sonucunda, sermaye miktarının reel sermayeden sapmasının bir ölçü-
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südür. Bu nedenle, belli bir kâr oranında eş-kârlı olan iki tekniğin 
(örneğin r = ,10'da II ve IH'ün) reel-sermaye miktarı oranları, kâr 
ve ücret oranları her iki teknikte de aynı olduğundan, birbirine eşit-
tir: Kt{lT)IKL  (II).,o = Kt  ( I I I ) / K L  (III).1 0 . Kısaca bu yöntem, kâr 
oranı belli bir yönde değiştiğinde, birbirlerini izleyen tekniklerin ser-
maye miktarlarının kıyaslanmasına olanak vermektedir. 

Bundan sonra yapılacak şey, bu sermaye miktarlarını içeren üretim 
fonksiyonlarını  formüle  etmek ve bu fonksiyonların,  marjinal verim-
lilik bölüşüm ilişkilerini sağladığını göstermektir. Üretim fonksiyonunun 
formülasyonu  için gerekli veriler; Q, Lc ve K^dir.  Q=f  (Lc,  K ;), sistemin 
üretim fonksiyonunu  gösterecek ve bu, doğrusal olarak, Q=aLc-{-bKl 

şeklinde belirlenecektir. Burada a ve b, üretimin teknik katsayılarıdır. 

Sistemin teknik üretim ilişkileri hangi tekniklerin kullanddığına, 
bu da kâr oranına bağlıdır. Bu açıdan, sadece tek bir tekniğin en kârlı 
olduğu noktalarla, iki tekniğin eş-kârlı olduğu noktaları ayırmak gere-
kir. Geçiş noktalarında üretim fonksiyonunun  belirlenmesi için, bu 
noktalardaki teniklerin input-output ilişkilerinin yukarıdaki doğrusal 
biçimde formülasyonu  gerekir. r= .20 iken: 

<?(I) = aLc (I) +bKt  (I) veya 10=4a + 206 
Ç(II) = aLc (II) + bKt  (II) veya 12=4a + 286 

yani o=1.25, 6=0.25 olmaktadır. K,(I)/LC(I) = 5 ve K,(IJ)  /LC(II) 
= 7 olduğundan, bu iki tekniğin birlikte kullanılmasından elde edi-
lecek üretim fonksiyonu: 

Q =f(Lc,  Kt)1/n  = 1.25 Lc + 0.25 Ki 

5 ^ KijLc  g 7 (23.26) 

olacaktır. Ayııı işlem r=.10'da II ve I I I ; r=.05'de I I I ve IV için de 
tekrarlanırsa: 

Q = f(Lc,  KJU/JU  = 1.837 Lc + 0.1661 Kt 

7 ^ Kt/Le  ^ 10 (23.26.a) 

Q = f(Lc,  K^JJJUV  = 2.481 Lc + 0.1011 Kt 

10 ^ KJLC  ^ 14.5 (23.26.b) 

ifadeleri  geçiş noktalarında sistemin üretim fonksiyonunu  vermektedir. 
Görüldüğü gibi, fonksiyonların  L c 'ye göre kısmî türevleri geçiş noktasın-
da reel ücretleri vermekte, marjinal verimlilik bölüşüm ilişkileri sağ-
lanmaktadır. Aynı şekilde, fonksiyonun  K^ye göre kısmî türevi, ser-
mayenin indeks birimi cinsinden getiıi oranını vermektedir: b=rpi. 



704 n e o - k e y n e s ç i y a k l a ş ı m 

Burada pt, indeks birimi ile ölçülen sermaye miktarının output cinsin-
den fiyatıdır.  Örnekte sermayenin üretim maliyeti output cinsinden 
değil de işgücü cinsinden hesaplandığı ve indeks bazı olarak reel-ser-
maye alındığı için Ki,  output cinsinden ölçülen bir indeks sayısı de-
ğildir. indeks bazını output cinsindon ölçülen sermaye olarak al-
mak suretiyle Kfyi  output birimine indirgemek mümkündür. Bu tak-
dirde, fonksiyonun  Kfye  göre kısmî türevi geçiş kâr oranını verecektir. 
Bunu I. ve II. teknikler için yaparsak K/  (I) = 25, Kt'  (II) = 35 ola-
cağından: 

10 = 4a + 25 6 

12 = 4a + 356 

ifadelerinden  a = w - 2 0 = 1.25 ve 6 = r = 0.20 sonucu elde edilir, w, 
output cinsinden ölçülen ücret olduğundan, indeks bazının değişmesi 
Lc 'nin katsayısını etkilememektedir. 

Geçiş noktalarında marjinal verimlilik bölüşüm eşitlikleri belir-
lendiği halde, sadece tek bir tekniğin kullanılması halinde ne üretim 
fonksiyonu,  ne de bölüşüm ilişkileri türetilebilmektedir. Örneğin r=0.15 
olduğu zaman sadece II. teknik kullanıldığı için; Q (II) = a'Lc(II) + 
6'Ki(II) veya 12=4a ' + 286'; [Kt/Lc=  7) eşitliğinden a'  ve 6"nün ve 
dolayısıyla üretim fonksiyonunun  türetilmesi olanaksızdır. Bu tak-
dirde söylenebilecek tek şey, a'  ve 6"nün, üretim fonksiyonunun 
r=.20 ve r=0.10'daki a ve b lıatsayılarıyla sınırlandığıdır: 1.25 < 
a' <1.837 ve 0.1661 <6 ' <0.25. Sadece I. tekniğin kullanılması ha-
linde, işgücünün marjinal verimliliğinin üst sınırı 1.25, kâr oranının 
alt sınırı 0.20; sadece IV. teknik kullanıldığında kâr oranının üst sı-
nırı 0.05; işgücünün marjinal verimliliğinin alt sınırı ise 2. 481 olacaktır. 
Bunlar uç teknikler olduğu için, işgücünün ve sermaye miktarının mar-
jinal verimliliklerinin hem üst hem de alt sınırlarını saptamak olanak-
sızdır. 

Geçiş noktalarındaki üretim fonksiyonu  Şekil 23.8.'de gösteril-
miştir. Bu, Robinson'un sahte üretim fonksiyonu  ile kıyaslandığı 
zaman, burada zig-zagların kaybolduğu ve konveks bir ilişkinin ortaya 
çıktığı görülmektedir. Üretim tekniklerinin sayısı sonsuz olduğu zaman, 
her teknik sadece tek bir noktada kullanılacağı için, bu fonksiyonun 
köşeleri kaybolacak, fonksiyon  süreklilik gösterecektir. 

Bu yöntemin Robinson'un eleştirilerine ne dereceye kadar cevap 
verdiğini belirlemek için, yapılan şeyin niteliğini saptamak ve bunun 
dayandığı varsayımları incelemek gereklidir. Burada ilk dikkat edile-
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cek lıusus, bu yöntemde  sermaye stokunun  (veya miktarının) kâr  oranın-
dan  bağımsız olarak  ölçiilmediğidir.  İndeks sayıları, ister output, 
ister işgücü cinsinden hesaplanmış olan üretim maliyetine dayansın, 
hu maliyetler kâr oranına bağlıdır. Diğer bir deyimle, indeks sayılarının 
belirlenebilmesi için kâr oranının önceden bilinmesi gerekir. 

İkinci olarak, indeks sayıları ile ifade  edilmiş sermaye miktarını 
içeren üretim fonksiyonunun  kısmî türevleri, geleneksel neoklasik an-
lamda marjinal verimliliğe eşit değildir. Bilindiği gibi bu anlamda 
marjinal verimlilik, farklı  iki kâr oranında en kârlı hale gelen iki farklı 
tekniğin kıyaslanmasından elde edilen output-faktör  oranlarına dayan-
maktadır. Oysa burada, aynı kâr oranında eş-kârlı olan iki tekniğin out-
pııt-işgücü ve sermaye miktarı-işgücü oranları arasındaki oran ser-
mayenin marjinal verimliliği olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel 
neoklasik anlamda marjinal verimlilik ilişkisi, kâr oranındaki değiş-
meler  sonucunda, output-sermaye oranında ortaya çıkan değişmenin 
limitte aldığı değer şeklinde tanımlandığı halde, burada, kâr oranı 
değişmemektedir,. 

Bunlardan çok daha önemli olan bir husus, bu yöntemin tekniğin 
geri gelmesi ve sermaye-dönümü olgularının mevcut olmadığını var-
saymasıdır.  Bu varsayımın doğru olmaması halinde üretim fonk-
siyonu tek-değerli olmaktan çıkacak ve aynı tekniğin sermaye mik-
tarı kâr oranına bağlı olarak değişecektir. Bu olguyu incelemek için, 
Tablo 23.4.'deki verilere indeks sayıları yöntemi uygulanırsa Tablo 
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Tablo 23.9. 

Geçiş I I I I 
kâr ç=l Lc= 10 Q= 1 Lc=9.9 Q=1 Lc= 10 
oranları Kl  K, Kl  Kt Kl  Kt 

r = . 5 0 
r = . 2 0 

8 . 0 0 8 . 0 0 8 . 2 0 8 . 2 0 
7 . 9 0 8 . 2 0 7 . 4 0 7 .68 

23.9.'daki durum ortaya çıkacaktır: I. ve II . teknikler r= .20 ve r= .50 
de eş-kârlı oldukları için, I. tekniğin sermaye miktarı sabit olmaktan 
çıkmaktadır. r = . 5 0 iken I. tekniğin bu yönteme göre hesaplanan ser-
maye miktarı 8; I I . tekniğin ise 8.2'dir. r = . 2 0 olduğu zaman bu iki 
teknik tekrar eş-kârlı olduğundan I. tekniğin r=.20 'deki sermaye 
miktarı 7.68 ( = K , (II), KL  ( I ) . 2 I K L  (II).2) olmaktadır. r= .50 için 
üretim fonksiyonu: 

Q = (1 /14)LC + (1 /28) Ki  ; 8/10 < Kt  /L c g 8.2 /9.9 (23.27) 
yani, a = 1 /14, 6 = 1 /28 olacaktır. Bunlar ise geçiş noktalarındaki faktör 
fiyatlarını  vermektedir. Aynı şey r= .20 için yapılırsa: 

Q = (1/11.48) LC+{1I60)Kİ  ; 7.68/10 8.2/9.9 (23.27.a) 
yine marjinal verimlilik bölüşüm ilişkileri elde edilecektir. 

Ancak, görüldüğü gibi, aynı üretim araçlarının bir ifadesi  olan ser-
maye miktarı, I. teknik için sabit olmaktan çıkmaktadır; r= .50 iken 
bu tekniğin sermaye miktarı 8; r = .20 iken ise 7.68'dir. Böylece, kâr 
oranından bağımsız olarak tek-değerli bir sermaye miktarı hesapla-
mak olanaksızdır. Bu yapıldığı ve I. tekniğin r=.50 'deki sermaye 
miktarı, 8, r = .50 iken de aynen muhafaza  edildiği takdirde, her iki 
geçiş kâr oranı için hesaplanan üretim fonksiyonu  (23.27)'deki olacaktır. 
Bu ifade  ise sadece r = .50 için faktör  fiyatlarını  verecek; r= .20 olduğu 
zaman bunun kısmî türevleri faktör  fiyatlarından  farklı  olacaktır. Do-
layısıyla, eğer tekniklerin sermaye miktarları sabit tutulursa, üretim 
fonksiyonunun  kısmî türevleri, bütün geçiş noktalarındaki faktör  fiyat-
larını vermeyecek; buna karşılık, Tablo 23.9.'da olduğu gibi, belli bir 
tekniğin sermaye miktarının sabit olmasından vazgeçilirse, yöntemin 
temel amacı ortadan kalkacaktır. 

Tekniğin geri gelmesi halinde bu yöntem tek-değerli bir üretim 
fonksiyonu  vermemektedir. (23.27) ve (23.27.a)'daki üretim fonksiyon-
larında, K J L ç nin alacağı maksimum değerler (ki bu, I I . tekniğin 
KtILc  oranıdır) çakışmaktadır. Dolayısıyla, Kt  / L c = 8 . 1 değerine iki 
farklı  output miktarı karşı gelmektedir. q = a +6fc;  ifadesinde,  fe;  = 8.1 



SERMAYE TEORİSİ: ROBINSON-ELEŞTİR VE KATK 707 

için, r= .50 iken, g.5 = 10.1/28; r= .20 iken de, g.2 = 13 /60 < 10.1 /28 
=q.5 olmaktadır. Bu ise, bu yöntemde üretim fonksiyonunun  üre-
timin teknik ilişkilerini gösterdiği iddiası ile çelişmektedir: zira, aynı 
seımaye-işgücü oranı, kâr oranının aldığı değere göre, farklı  output-
işgücü oranları verebilmektedir. Kısaca, bu koşullar altında üretim 
fonksiyonu  tek-değerli olmaktan çıkmaktadır. 

Aynı tutarsızlıklar tekniğin geri gelmediği, fakat  sermaye yoğunluğu 
geri geldiği bir durumda da ortaya çıkacaktır. Bu durumda, bazı geçiş 
noktalarında sermaye-miktarı yoğunluğu ile kâr oranı aynı yönde, 
buna karşılık output ters yönde bareket edecektir. Bütün bu koşullar 
altında Robinson'un temel eleştirileri cevapsız kalmakta; üretim fonksi-
yonu bu yöntem çerçevesi içinde bir teknik ilişki olarak formüle  edilebil-
se bile, bu fonksiyon  neoklasik özelliklere sahip olmamakta; bölüşümün 
bu teknik ilişkilerden türetilmesi olanağı ortadan kalkmaktadır. 
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24. ROBINSON BİRİKİM MODELİ 

24.1. MODELİN  TEMEL  UNSURLARI 

Robinson, büyüme ve dinamik denge analizini iki kesimli bir 
model içinde yürütmektedir. Bu modelin yapısı daba önce incelenen 
klasik modelle aynı olmakla beraber, iki model arasında özellikle bölü-
şüm-büyüme ilişkileri açısından önemli farklar  mevcuttur. Robinson 
modelinde bu ilişkiler Keynesçi temellere oturtulmuştur ve Kaldor-
Pasinetti sürecinin incelenmesinde kullanılan iki kesimli modelle kla-
sik model arasındaki fark,  Robinson modelinde de aynen beliımek-
tedir. Bu nedenle, burada Robinson yaklaşımının temel önermeleri, 
yaklaşımın amacına uygun bir biçimde formüle  edilmiş olan tek-kesimli-
tek-mallı bir model içinde ele alınacak; daha önce Kaldor-Pasinetti 
modellerinde ortaya çıkan bazı temel Keynesçi ilişkiler bu modelde 
de söz konusu olduğu için, sadece bu modelin getirdiği yenilikler vurgu-
lanacaktır. Bu çerçeve içinde, önce modelin temel unsurları belirlenecek, 
daha sonra bu unsurları içeren modelin dinamik büyüme süreci ince-
lenecektir. 

a. Teknik  koşullar:  Nihaî output ile sermaye stokunun birbirin-
den ayrılmadığı tek-mallı-tek-kesimli bir modelde, önceki bölümde 
incelenen sermaye teorisi ile ilgili sorunlar bir kenara atılmış olacaktır. 
Dolayısıyla, bu tip bir modelin Robinson yaklaşımı ile bağdaşabilmesi 
için, mallar arasında bir ayırım yapılmalıdır. Burada ele alınan modelde, 
nihaî outputun hem tüketim, hem yatırım malı olarak kullanılabileceği; 
yatırımlara ayrılan nihaî outputun niteliğinin değiştirilerek input ola-
rak kullanılabilecek bir üretim aracı haline getirilebileceği varsayılı-
yorsa da, ex post olarak tüketim-yatırım malları ayırımı muhafaza  edil-
mektedir. Şöyle ki, nihaî output bir kere belli bir üretim aracı haline 
dönüştükten sonra, bunun tekrar tüketim malı olarak kullanılması 
veya niteliğinin değiştirilerek başka tip bir üretim aracı haline getiril-
mesi olanaksızdır. Bu açıdan model, neoklasik macun modelinden önem-
li bir farklılık  göstermektedir: nihaî output ex ante olarak istenildiği 
biçimde yoğrulmakta ve istenilen nitelikteki bir yatırım malı haline 
getirilebilmektedir. Ancak, ex post olarak, üretim aracının niteliğini 



710 n e o - k e y n e s ç y a k l a ş ı m 

değiştirmek olanaksız olduğu için, üretim fonksiyonu  sadece ex ante an-
lamda mevcuttur; ex post anlamda ise her teknik içinde sermaye-işgücü, 
sermaye-hasıla ve hasıla-işgücü oranlarını değiştirmek olanaksızdır. 
Ex ante olarak, bilinen üretim tekniklerinden biri veya birden fazlası 
seçilebilir ve yatırıma ayrılan nihaî output bu tekniğin veya tekniklerin 
gerektirdiği üretim aracı veya araçları haline dönüştürülebilir. Ex post 
anlamda ise üretim katsayıları sabit olup 'faktörler'  arasında ikame 
sözkonusu değildir. 

Herhangi bir andaki sermaye stoku, geçmiş dönemlerden devra-
lınan ve bu dönemlerde seçilmiş üretim tekniklerine ait üretim araç-
larından meydana gelmektedir. Bu stokun niteliği, bileşimi ve miktarı 
veridir. Geçmişteki teknik seçimleri, o dönemlerde, ileriye dönük ola-
rak oluşturulan, ücret, fiyat  ve kâr bekleyişlerine dayanmaktadır. 
Bu bekleyişler, içinde bulunulan dönemlerde gerçekleşmiş bulunan üc-
ret, fiyat  ve kârlardan farklı  olabileceği için, geçmişten devralınan üretim 
aracı stokları ve üretim teknikleri, bugün egemen olan ücret, fiyat  ve 
kârlar açısından, en uygun teknikler ve araçlar olmayabilir. Diğer 
bir deyimle, başlangıç koşulları denge durumdan hayli uzak olabilir. 

işgücü, diğer modellerde de olduğu gibi homojen olup bunun mik-
tarı, niteliği ve büyüme oranı veridir. Üretim teknikleri, nihaî outpu-
tun üretimi için aynı nitelikte, fakat  farklı  oranlarda işgücü kullanırlar. 
Başlangıçta mevcut bulunan üretim araçları ve teknikleri bütün işgü-
cünün istihdamının sağlanmasına olanak vermeyebilir. Bu anlamda, 
üretimi sınırlayan şey mevcut üretim araçlarıdır. 

b. Piyasa koşulları:  Modelde üç farklı  piyasa vardır ve dinamik 
dengenin sağlanması bu piyasaların aynı anda dengede bulunmalarını 
gerektirir: işgücü, mal ve para ve sermaye piyasaları, işgücü piyasasında 
serbest rekabet egemen olup ücretler eşitlenmekte, ücret pazarlık-
ları parasal ücretler üzerinden yapılmaktadır. Modelde parasal ücretlerin 
sabit olduğu, reel ücretlerin nihaî outputun parasal fiyatına  bağlı 
olarak değiştiği varsayımı yapılmakta ise de, parasal ücretlerin iki 
durumda artabileceği öngörülmüştür: işgücü piyasasında talep fazlası 
bulunması ve reel ücretlerin, enflasyon  sınırını belirleyen düzeyin 
altına inmesi hallerinde. Bunlardan ilki, kapasite outputunun üretil-
mesi için gerekli işgücünün, mevcut işgücünden fazla  olması halinde söz 
konusudur. İkincisinde ise, yatırımların mal piyasasında yarattığı 
talep fazlası,  nihaî outputun fiyatını  yükselterek reel ücretlerin, kabul 
edilebilecek asgari düzeyin altına inmesine /yol açmaktadır. 
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Mal piyasası koşullarıyla ilgili olarak model, hem serbest hem de 
aksak rekabet durumlarını incelemektedir. Serbest rekabet koşul-
larında fiyatlar,  arz-talep dengesi ile belirlenmekte ve dolayısıyla kâr 
marjı esnek olmaktadır. Bu, daha önce Kaldor-Pasinetti modelinin in-
celenmesi sırasında ortaya çıkan fiyat  intibakı makanizmasının yarattığı 
durumdur. Fiyat intibakı ve bunun ortaya çıkardığı bölüşüm mekaniz-
ması, aşağıda incelenecek olan yatırım fonksiyonu  ile birlikte, sistemin 
üretim araçlarının tam kapasitede kullanımını sağlarsa da, işgücünün 
lam istihdamına yol açmayabilir. Monopolcü rekabet halinde ise fir-
malar fiyat-belirleyicidir.  Kâr marjları esnek değildir ve arz-talep 
dengesizliği miktar intibakı yoluyla giderilir. Bu durum, daha önce de 
görüldüğü gibi, kısa dönemde söz konusu olacağından, bu dönemde, 
monopolcü rekabet düşük kapasite kullanımı ve düşük istihdama yol 
açmaktadır. 

Para ve sermaye piyasası modelde tamamen pasif  olup mal pi-
yasasının gerektirdiği intibakları yapmaktadır. Bu piyasanın sis-
temin işlemesine sınır getirdiği tek durum, enflasyon  süreci içinde 
sürekli olarak artan para ve kredi talebi karşısında, faiz  oranının yüksel-
mesi, para ve kredi arzının yetersiz olması nedeni ile yatırımların 
kısıtlanmasıdır. 

c. Tasarruf  fonksiyonu:  Model, bütün Keynesçi modeller gibi 
sınıfsal  tasarruf  fonksiyonu  varsayımı yapmaktadır. Ayrıca, işçilerin 
bütün ücretlerini tüketim mallarına harcadıkları varsayılmakta ( s w =0) , 
kapitalistlerin ise tasarruf  eğilimlerinin bir ve birden küçük olduğu 
durumlar ayrı ayrı incelenmektedir. Kapitalistlerin tasarruflarına  iliş-
kin olarak firma  tasarrufları  ile kişisel tasarruflar  arasında ayırım 
yapılmakta, dolayısıyla kârlardan yapılan toplam tasarruflar  firma-
ların dividant oranlarıyla kapitalistlerin tasarruf  oranlarına bağlı ol-
maktadır. s c = l olduğu zaman bu ayırım önemini kaybettiği için firma-
ların dividant politikaları, kapitalistlerin tüketimleri pozitif  olduğu za-
man etkili olmaktadır. Diğer yandan, kişilerin kârlardan yaptıkları ta-
sarruflarla  dividant gelirleri arasındaki ilişki gecikmeli bir ilişki ola-
rak ortaya çıkmakta, üretim dönemi sonunda dağıtılan kârlar bir son-
raki dönemde kullanılmaktadır. Bu iki dönem arasında fiyatların  değiş-
mesi, kârların reel değerini etkilemekte ve kapitalistler bu etkileri 
hesaba katmaktadırlar. 

d. Yatırım  fonksiyonu  : Modelin yatırım fonksiyonu,  türetilmiş bir 
fonksiyondur.  Sistemde dolaysız olarak belirlenen değişken, kapitalist-
lerin arzuladıkları ve gerçekleştirdikleri birikim oranıdır. Kaldor gibi 
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Robinson da, Keynes'in faiz  oranı ile sermayenin marjinal etkinliğine 
bağladığı yatırım fonksiyonunu  reddetmektedir. Robinson'un, kapitalist-
lerin hayvansal güdüsü  kavramı, gerçekte, birikim eğiliminden farklı 
bir şey değildir. Bu güdü, verilmiş toplumsal ve siyasal yapı ve atmosfer 
içinde, birikimin kârlılığının bir fonksiyonudur.  Kâr oranının yüksek 
olması iki nedenle birikim düzeyinin yüksek olmasına yol açar. Bir kere, 
yüksek kâr oranı, kapitalistlerin yatırımlar yoluyla göze alabilecekleri 
riski artırır ve risk unsuru yüksek olan yatırımları daha kolaylıkla yap-
malarına olanak verir. Ayrıca, kârların yüksek olması, yatırımların 
finansmanı  için gerekli kaynakların daha kolaylıkla ve firmanın  kendi 
fonlarıyla  sağlanmasına yol açar. 

Formel olarak, hayvansal güdüyü ifâde  eden ilişkide, arzula-
nan büyüme oranı, beklenen kâr oranının bir fonksiyonudur.  Ser-
maye stoku beklenen kâr oranı ile değerlendirildiği zaman, arzulanan 
büyüme oranının sağlanması için ne kadar yatırım yapılması gerektiği 
ortaya çıkacaktır. 

e. Bekleyişler:  Bütün Keynesçi modellerde olduğu gibi, Robinson 
modelinde de yatırını ve teknik seçimi ile ilgili kararlar bekleyişlere 
dayandırılır. Herhangi bir dönemde, nihaî outputun parasal fiyatının 
gelecekte ne olacağı konusunda oluşturulan bekleyişler, yakın geçmişteki 
tecrübeler dayandırılır. Modelde parasal ücretler, yukarıda belirtilen 
sınırlar içinde sabit olduğu için, fiyatlar  konusundaki bekleyişler aynı 
zamanda reel ücretler konusunda da bekleyişleri yaratmaktadır. 

24.2. KISA  DÖNEM  DENGE 

Robinson modeli, hem kısa dönem hem de uzun dönem denge ko-
şullarının analizine olanak vermektedir. Büyüme olgusunun bir dinamik 
süreç olarak incelenmesi, kısa dönem dengesinin ve kısa dönemde alı-
nan kararların etkilerinin, birbirini izleyen dönemlerde incelenmesi 
demektir. Böyle bir analiz, belli bir başlangıç döneminden hareket eder. 
Yukarıda belirtildiği gibi, bu dönem öncesinde oluşmuş değişken ve 
ilişkileri veri olarak alır ve bunların bir sonraki dönemde ortaya çıkardığı 
veya çıkarması olasılığı olan olguları inceler. Bu açıdan, büyüme olgu-
sunun tasvirî bir süreç içinde incelenmesinde, kısa dönem dengesi ön-
celik kazanır. 

Herhangi bir dönemde kapitalistlerin elinde, geçmişten devral-
dıkları belli bir sermaye stoku ve önlerinde, yatırım yaparken seçe-
bilecekleri farklı  üretim teknikleri mevcuttur. Teknik seçimi, yakın 
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geçmişte oluşmuş ve ileriye dönük fiyat,  ücret ve kâr bekleyişlerine 
bağbdır. Ex ante olarak ı=l ,2, . . . ,n tane farklı  üretim tekniğinin mev-
cut olduğunu varsayar, bu tekniklerin birim output üretim katsayılarını 
aci (dolaysız işgücü), aei (dolaylı işgücü) ve t, (oluşma dönemi) ile gös-
terirsek, ex ante üretim olanaklarını gösteren ücret-kâr ilişkisi: 

u, = ^ (24.1) 
U m  acl + r*ael (1 + r * ) t i V ' 

olacaktır. Burada u>m, içinde bulunan dönemdeki parasal ücretlerdir 
ve sisteme veri olarak girer: kapitalistler, parasal ücretlerin değişme-
yeceğini varsaymaktadırlar, p*, nihaî outputun beklenen parasal fiyatı 
olup bu bekleyiş, outputun parasal fiyatının  yakın geçmişte oluştuğu 
düzeyin etkisiyle belirlenmiştir, r* ise beklenen kâr oranıdır. Beklenen 
reel ücretler w*—wmlp* olduğundan: 

+ ( l + r * ) u (24.1.a) 

reel ücret-kâr ilişkisini verecektir. Teknik katsayılar bilindiğinde, bek-
lenen reel ücret düzeyinde her teknik için ayrı ayrı bu ilişki formüle  edi-
lebilir ve (24.1.a)'daki ifadede  her teknik için r*'niıı alması beklenen 
değer bulunabilir. Görüldüğü gibi beklenen kâr oranı, fiyat  ve ücret 
bekleyişleri ile teknik katsayıların bir fonksiyonudur.  Teknikler içinde 
en yüksek kâr bekleyişini veren teknik veya teknikler seçilecektir. Do-
layısıyla, beklenen kâr oranı ile teknik seçimi birlikte belirlenmektedir. 
Teknik katsayılar ve reel ücret bekleyişlerinin belirlediği maksimum 
kâr oranına r*max dersek; aynı beklenen reel ücret düzeyinde bu oranın 
altında kâr oranı veren teknikler seçilmeyecek ve yatırımlara ayrılan 
output, sadece r * m a x oranını veren tekniğin (veya tekniklerin) gerektir-
diği üretim aracı haline getirilecektir. 

Teknik seçimi sorununun bu şekilde çözümlenmesinden sonra 
yapılacak şey, bu tekniğe veya tekniklere yapılacak yatırımların dü-
zeyinin saptanmasıdır. Burada işin içine hayvansal güdü fonksiyonu 
girmektedir. Kapitalistlerin planladıkları büyüme oranı (g*), bu tek-
niklerden elde edeceklerini bekledikleri kâr oranının bir fonksiyonu 
olduğuna göre: 

g* = f(r*max);  f  > 0 , / " < 0, / (0) < 0 (24.2) 

Şekil 24.1.'de görüldüğü gibi r*max=r0 iken planlanan büyüme 
oranı sıfırdır;  bu oranın pozitif  olması içiıı beklenen maksimum kâr 
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ŞEKİL 24.1. 

oranının r0"m üstünde bir değer alması gerekmektedir. Bunıın nedeni, 
yatırımların taşıdığı risk unsurudur: net yatırımın ve birikimin mevcut 
olması için, beklenen kâr oranının, yatırımların taşıdığı riski karşıla-
yabilmesi gerekmektedir. Bu açıdan ra noktasının daha düşük bir düzeyde 
olduğu bir ekonomide, diğer koşullar aynı iken, kapitalistlerin geleceğe 
daha güvenle baktıkları söylenebilir. Diğer yandan, beklenen kâr oranı 
arttıkça fonksiyonun  eğiminin artması da bir ölçüde rİ9k unsuru ile 
ilgili bir olgudur. Beklenen kâr oranı yükseldikçe, planlanan birikim 
oranı artmakta, sermaye stoku yükselmektedir. Output ile sermaye 
stoku arasındaki oran azalacağı-İçin, bu, risk unsurunu artırmaktadır. 
Bu nedenle, beklenen kâr oranı arttıkça, planlanan birikim oranının daha 
düşük bir oranda artması beklenebilir. 

Hayvansal güdünün yüksek olduğu bir ortamda, birikim oranı iki 
nedenden dolayı yüksektir. Yüksek güdü hem veri koşullarda beklenen 
kâr oranının yüksek olmasına, hem de belli bir kârlılık bekleyişlerinin 
yol açtığı birikimin artmasına neden olmaktadır. 

r*max v e S* belirlendiği aııda, planlanan büyüme oranının gerektir-
diği yatırımlar da belirlenecektir. Bunun için, önce sermaye stokunun 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Geçmiş dönemlerden devralınan ser-
maye stokunun parasal değeri, Km;  bir önccki dönemde kazanılmış bu-
lunan parasal kârların, Pm, beklenen kâr oranı üzerinden kapitalize 
edilmesiyle bulunur; 
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*»<.-!>= Pm(t-i)lr*  {r*,  r*max yerine kullanılmaktadır) (24.3) 
Sermaye stokunun parasal değeri bulununca, planlanan birikim 

oranının gerektirdiği yatırımların parasal değeri: 

'*,„«> = gt*  Kmt_„  = f(r*)  (24.4) 

olacaktır. Böylece (24.2) ve (24.4), planlanan yatırımlarla beklenen 
kâr oranı arasında dolaylı bir ilişki kurmaktadır, t-1 döneminde elde 
edilen parasal kârlar veri olduğundan, beklenen kâr oranı yüksek ol-
duğu ölçüde sermaye stokunun değeri düşük olmaktadır. Diğer yandan, 
beklenen kâr oranı yükseldikçe, planlanan birikim oranı artacaktır. 
Kâr oranı değiştikçe planlanan yatırımların hangi yönde değişeceği, 
bu iki ters etkinin karşılık gücüne bağlıdır: 

= Pm<t-»  [r*f'(r*)  ~f(r*)]  >< 0 ( 2 4 4 . » ) 

Eğ/S ye planlanan büyüme oranının kâr bekleyişlerine göre esnekliği 
dersek, sağ taraftaki  ifade  (Egr—1)  /(r*) 'ye eşit olduğundan, eğer 
f(r*)  eğrisinin esnekliği birden büyükse, kâr oranı arttığı zaman planla-
nan yatırımlar da artacak, aksi halde azalacaktır. Şekil 24.2.; (24.2), 
(24.3) ve (24.4)'den türetilmiş olan planlanan yatırım eğrisini göster-
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mektedir. Beklenen kâr oranı r0 iken planlanan yatırımlar OABC ala-
nına; r, iken de OA'B'C' alanına eşittir. f(r*)  eğrisinin esnekliği bek-
lenen kâr oranı arttıkça azaldığı için, beklenen kâr oranının yüksek 
olduğu düzeylerde, bu orandaki bir artışın planlanan yatırımları azalta-
cağı, düşük olduğu düzeylerde ise artıracağı söylenebilir. 

Herhangi bir dönemde geçmişten devralınan üretim araçları ve 
işgücü, gelir dağılımından ve talep düzeyinden bağımsız olarak, üretile-
bilecek maksimum outputu, yani kapasite outputunu (Yc) teknolojik 
olarak belirlemektedir. Mevcut üretim araçları, işgücünün tamamının 
istihdamına olanak veren bir düzeyde ise, kapasite outputu aynı za-
manda tam istihdam outputuna (Yf)  eşit olacaktır. Bu açıdan işgücünün 
tam istihdamına ve sermaye stokunun tam kullanımına teknolojik bir 
engel yoktur. Kârlılık ve talep durumları elverişli ise, mal piyasası den-
gesi tam istihdam outputu düzeyinde gerçekleşecektir. Buna karşılık, 
mevcut sermaye stokunun tam kapasite kullanımı için gerekli işgücü 
mevcut değilse, sermaye stoku ve işgücünün veri olduğu kısa dönemde, 
outputu teknik anlamda sınırlayan faktör  işgücü, aksi halde ise ser-
maye stoku olacaktır: ilkinde Yc>Yf,  ikincisinde Y c < Y / ' d i r . 

Mevcut sermaye stokunun kullanımı efektif  talep ile fiyat-ücret 
ilişkisine bağlıdır. Herhangi bir üretim aracının veya üretim biriminin 
(örneğin bir fabrikanın)  kullanılmasında, fiyatlar  bu kullanımın işgücü 
maliyetinin karşılanmasına olanak vermiyorsa, efektif  talep sorunu 
olmasa bile o fabrika  kullanılmayacaktır. Efektif  talep ise kapita-
listlerin tasarruf  oranlarına, firmaların  dividant oranlarına, yatırım-
lara ve kâr marjlarına bağlıdır. Fiyat rekabetinin mevcut olması 
halinde kâr marjları esnek olacağından, kapasite outputuna eşit 
bir talep fiyat  intibakı yoluyla yaratılacaktır. Dolayısıyla, rekabetin 
sınırlı veya aksak olduğu, kâr marjlarının esnek olmadığı hallerde, mik-
tar intibakı mekanizması işleyecek ve ortaya kullanılmayan kapasite 
çıkabilecektir. 

Kâr marjının esnek olması halinde fiyat  hareketleri, teknik olarak 
belirlenmiş kapasite outputuna eşit bir talep yaratacaktır. Kapasite 
outputunun aynı zamanda tam istihdam outputunu verdiğini varsa-
yarsak, fiyat  intibakı aynı zamanda işgücünün tam istihdamını da 
sağlayacaktır. Kâr marjı: 

X  = 
PI M>„ 

W„ W 
(24.5) 
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olduğundan ıvm ve q veri iken, kâr marjının değişmesi fiyatlardaki  (do-
layısıyla reel ücretlerdeki) değişmeye bağlıdır. Reel ücretlerdeki değiş-
meyi belirleyen unsur, Kaldor-Pasinetti modelinde olduğu gibi, mal 
piyasasındaki arz-talep koşullarıdır. Bu koşullar planlanan yatırım-
larla tasarruflar  arasındaki farka  bağlıdır. Planlanan tasarruflar, 
herhangi bir gelir düzeyinde, sınıfsal  tasarruf  oranları ve firmaların 
dividant oranına bağb olarak yapılabilecek tasarruflardır.  Dolayısıyla, 
planlanan tasarruflar,  diğer parametreler veri olduğundan, gelir dağı-
lımına bağlı olarak değişir. Yatırımlar tasarruflardan  tamamen bağımsız 
olduğu için, ex ante olarak belli bir gelir düzeyinde yapılması planlanan 
yatırımlarla, bu gelir düzeyinde ve dağılımında yapılabilecek tasarruf-
lar farklı  olacaktır. Ortaya çıkan arz veya talep fazlası,  fiyatları  ve reel 
ücretleri değiştirecek; sınıfsal  tasarruf  oranları farklı  olduğunda, top-
lam tasarruflar  değişecek ve ex post olarak, gerçekleşen tasarruflarla 
planlanan (ve gerçekleşen) yatırımlar birbirine eşit olacaktır. 

Burada incelenen fiyat  intibakı mekanizması, ilke olarak Kaldor-
Pasinetti süreci ile aynıdır. Fiyat intibakı, gebr dağılımını değiştirerek 
planlanan yatırımlara eşit bir tasarruf  yaratmakta ve kapasite out-
putunun satılmasını sağlamaktadır. Herhangi bir dönemde planlanan 
yatırımlar tasarruflardan  büyükse, toplam gelir içindeki kâr payı ex 
post olarak daha büyük olacak ve kâr marjı fiyatlarla  birlikte artacak-
tır. Kâr marjındaki bu artış enflasyon  sınırına çarpmadığı sürece, kısa 
dönemde yatırım-tasarruf  dengesi, gelir dağılımındaki ve dolayısıyla 
toplam tasarruflardaki  değişmeler ile sağlanacaktır. 

Kâr marjının esnek olmaması halinde, fiyatlar  genel düzeyi sis-
teme dışsal olarak girmektedir. Parasal ücretler veri olduğu için, bu 
aynı zamanda gelir dağılımının sabit olması demektir: 

w = j - ^ (24.5.a) 

q ve A veri olduğu için reel ücretler sabittir. 

Planlanan yatırımların planlanan tasarrufları  aşması halinde 
ortaya çıkan talep fazlası,  miktar intibakı yoluyla giderilecektir. Bu süreç 
yatırım-tasarruf  dengesini sağlayan Keynesçi çoğaltan sürecidir. Ya-
tırımların düzeyi gelir düzeyini belirleyecek ve yatırım-tasarruf  den-
gesini sağlayan gelir düzeyi, tam kapasite outputunun altında olabilecek-
tir. Diğer bir deyimle, burada, kapasite kullanımı sistem içinde belir-
lenmekte ve yatırımların düşük olması halinde kullanılmayan kapasite 
ortaya çıkabilmektedir. 
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Kâr marjı ve parasal ücretler veri, output ile işgücü arasında, nor-
mal kapasiteye kadar doğrusal bir ilişki mevcut (yani Y=qL,  outpu-
tun işgücü maliyeti sabit) iken, gelir dağılımı da veri olmaktadır: zi-
ra, P / Y = 1 — (w/g)'dur. Bu durumda miktar intibakı mekanizması 
sadece output ve istihdam düzeyini belirlemektedir. Modelin başka bir 
biçiminde sabit kâr marjının değişen gelir dağılımıyla bağdaşabileceği 
ve bu nedenle, reel ücretler azalmaksızın, gelir içindeki kâr payının 
artabileceği öngörülmektedir. Bu modelde, toplam outputun üretimin-
de, dolaylı (Le) ve dolaysız (Lc)  işgücü aynımı yapılmaktadır. Dolaysız 
işgücü outputla aynı oranda artmakta ve bu, normal kapasite outpu-
tuna kadar devam etmektedir. Diğer bir deyimle, dolaysız işgücünün 
üretkenliği (q)  sabittir. Fiyatlar ve parasal ücretler de sabit olduğu için, 
birim outputun işgücü maliyeti normal kapasiteye kadar sabit kalmak-
tadır. Normal kapasitenin üzerinde üretim yapıldığı zaman, işgücü 
maliyeti hızla artmakta, böylece, outputun marjinal maliyet eğrisi, Kal-
dor modelinde olduğu gibi, yana yatmış bir L biçimini almaktadır. Do-
laylı işgücü outputla aynı oranda artmamakta, aksine, output düzeyin-
den bağımsız olarak belli bir düzeyde istihdam edilmektedir: şöyle 
ki, output düzeyi ne olursa olsun, bunun üretimi için gereken do-
laylı işgücü sabittir. Bu durumda, toplam  işgücüne düşen output, 
üretim ve istihdam düzeyi ile birlikte artmaktadır. Bu ise, fiyatlar, 
reel ücret ve kâr marjı sabitken, gelir içindeki kâr payının outputa 
bağlı olarak artmasına olanak vermektedir. 

Bunu formel  bir model çerçevesinde incelemek için, modelin içer-
diği temel ilişkileri, sw = 0 ve sc= 1 varsayımlarını yaparak formüle 
edelim: 

Bu denklemlerden ilki reel  gelirin bölüşümünü; ikincisi toplam işgü-
cünün dağılımını; üçüncüsü output-dolaysız işgücü ilişkisini; dördüncüsü 
tasarruf  fonksiyonunu;  sonuncusu da denge koşulunu vermektedir. 
Bunlara ayrıca (24.5.a)'daki koşulu da eklersek, toplam olarak yedi 
denklem, yedi bilinmeyen (Y, W,  L, Lc, S,  P, uı) vardır. Bunlardan: 

Y=W  + P = wL+P 

L = Lc + Le 

Y  = qLc 

S = P 

S = I* 

(24.6) 

(24.7) 

(24.8) 

(24.9) 

(24.10) 

P = I* (24.11) 



ROBİNSON b i r i k i m MODELİ 719 

L C 
K_ . I* (l+A) 
X  q X 

(24.12) 

p/y = 
X  I* (24.13) 

qLe+I*(  1+X) 

çözümlerini elde ederiz. (24.11), kısa dönemde kârların yatırımların bir 
fonksiyonu  (burada eşiti) olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, fiyat 
veya miktar intibakının işlemekte olmasından bağımsızdır. (24.12), 
dolaysız işgücünün, yatırımların artan bir fonksiyonu  olduğunu gös-
termektedir: yatırımlar arttıkça çoğaltan yoluyla cutput ve dolaysız 
işgücü istihdamı, Le sabit olduğu için de dolaysız-dolaylı işgücü oram 
artmaktadır. (24.13), gelir içindeki kâr payının, yatırımların artan bir 
fonksiyonu  olduğunu göstermektedir; 8(P  jY)  /8I*>0.  Kâr marjı ve 
reel ücretler sabit olduğu halde yatırımlar arttıkça P / Y'nin artmasının 
nedeni, dolaysız-dolaylı işgücü oranının ve adam başına düşen outputun 
yatırımlarla birlikte artmasıdır; Y/L = Yj(Le  + Lc) = qj [1 -f(Le /Lc)] 
olduğu için yatırımlar arttıkça Lc artmakta, q ve Le sabit olduğundan, 
Y/L de artmaktadır. Dolayısıyla kısa dönemde, normal kapasite kul-
lanımı sınırları içinde, adam başına düşen outputtaki değişmeler doğ-
rudan doğruya kâr payını etkilemekte, yatırımlar hem gelir dağılımını, 
hem de  output ve istihdam düzeyini belirlemektedir: Bu anlamda, mo-
delin bu biçiminde, sadece miktar intibakı mekanizması işlediği halde 
fiyat  intibakı mekanizmasının işlemesi halinde ortaya çıkan sonuç, 
yani gelir dağılımının değişmesi de sağlanmaktadır. 

Böylece modelde, genel olarak kısa dönem dengesi, gelir dağılımı-
nın ve/veya output düzeyinin değişmesi ile sağlanmaktadır. Ortaya 
çıkan sürecin dinamik olarak incelenmesinde, modelin bu farklı  biçim-
leri ayrı ayrı göz önüne alınabilirse de, analiz ilke olarak değişmeyecektir. 
Bu nedenle burada, kâr marjının esnek olduğu, tam kapasite outputunuıı 
üretildiği ve sadece fiyat  intibakı mekanizmasının işlediği varsayılacak-
tır. 

t dönemi sonunda gerçekleşen birikim oranı (g t), bu dönem içinde 
yapılan yatırımların (I,*), sermaye stokunun değerine (K t) oranına 
eşittir. Burada sermaye stokunun değerlendirilmesi sorunu tekrar 
ortaya çıkmaktadır. Dönem sonunda gerçekleşen kârların reel değerinin 
beklenen kâr oranı ile kapitalize edilmesi suretiyle, sermaye sto-
kunun nihaî output cinsinden değeri bulunabilir: 
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P, t (24.14) 

Gerçekleşen büyüme oranı ise: 

(24.15) 

olmaktadır. (24.14) ve (24.15), gerçekleşen büyüme oranı ile beklenen 
kâr oranı arasında bir ilişki sağlamaktadır. Bu ilişki, yatırımların, ger-
çekleşen büyüme oranı ile beklenen kâr oranına olan etkisiyle ortaya 
çıkmaktadır. Yatımnlar yüksek iken, ex post olarak, fiyatlar  genel 
düzeyi, gerçekleşen kârlar ve kâr payı yüksek olacak, bu ise beklenen 
kâr oranını artıracaktır. Diğer yandan, sermaye stoku lıer dönemde, 
gerçekleşen kârların beklenen kâr oranı ile kapitalize edilmesi suretiyle 
hesaplandığı için, beklenen kâr oranı ve gerçekleşen kârlar değiştiği 
zaman, sermaye stokunun değeri de değişecektir. Aynı sermaye sto-
kuna fakat  farklı  kâr paylarına ve kâr oranı bekleyişlerine sahip iki 
ekonominin kısa dönem denge durumlarının kıyaslanmasında, bu stok 
farklı  değerler alabilir- diğer bir deyimle, Wicksıell etkisi pozitif  veya 
negatif  olabilir. Eğer bu etki nötr ise, yani seımaye stokunun değeri 
beklenen kâr oranındaki değişmelere karşı duyarlı değilse, gerçekleşen 
büyüme oranı ile yatırımlar arasında doğrusal bir ilişki mevcut olacaktır. 
Diğer yandan, yatırımlarla gerçekleşen kârlar arasındaki ilişki doğrusal 
olduğu (örneğin, yukarıdaki modelde Pt = I*t)  ve sermaye stokunun de-
ğeri, beklenen kâr oranındaki değişmelere karşı duyarlı olmadığı için, 
It*  ile r* ( = Pt jKt)  arasındaki ilişki de doğrusal olacaktır. Dolayısıyla, 
Wicksell etkisi nötr olduğu zaman, gerçekleşen  büyüme oranı ile beklenen 
kâr oranı arasındaki ilişki doğrusaldır; örneğin yukarıdaki modelde 
/ ,* = P , olduğu ve r* değiştiği zaman sermaye stokunun değeri sabit kal-
dığı için, I*  jK=P\K  veya r*=g ilişkisi sağlanmaktadır. Eğer Wicksell 
etkisi negatif  veya pozitif  ise, hem I* ile g, hem de I* ile r* arasındaki 
ilişki doğrusal olmaktan çıkacağı için, g— r* ilişkisi de doğrusal olmaya-
caktır. 

Wicksell etkisi hangi yönde olursa olsun, yatırımlar yükseldikçe, 
gerçekleşen birikim oranı ile gerçekleşen kârlar artacak, büyüme oranı 
ne kadar yüksekse kâr bekleyişleri de o kadar yüksek olacaktır. Böylece, 
kâr bekleyişleri ile gerçekleşen birikim oranı arasında iki  yönlü bir 
İlişki ortaya çıkmaktadır: kâr bekleyişleri arzulanan  birikim oranını, 
bu da yatırımları belirlemektedir. Yatırımlar bir yandan gerçekleşen 
birikim oranını, diğer yandan da gerçekleşen  kârları ve dolayısıyla kâr 
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bekleyişlerini belirlemektedir. Kâr bekleyişleri ile birikim oranı arasın-
daki bu ilişkiler, Robinson modelindeki süreç analizinin dinamik un-
surlarını oluşturmaktadır. 

Şekil 24.3.'de sc= 1 ve nötr-Wicksell etkisi varsayımları yapılarak 
g-r*  ve g*— r* ilişkileri gösterilmektedir. Şekilde g* eğrisi g doğrusunu 
iki noktada kesmektedir. Ancak bu, mevcut olabilecek olasıbklardan 
sadece bir tanesini göstermektedir. Diğer bir olasılık, g* eğrisinin g 
doğrusu altında kalması ve bu doğruyu kesmemesidir. Bu takdirde 
arzulanan birikimin kâr bekleyişlerine karşı duyarlılığı, kârların birikim 
oranına karşı duyarklığından daba fazladır.  Bu durumda arzulanan bi-
rikim oranı, gerçekleşen birikim oranından daima yüksek olacağı 
için, ekonominin büyümesine ancak teknolojik veya kurumsal (enf-
lasyon sınırı) bir etken engel olabilir. Böyle bir durumda, ekonominin 
ne uzun, ne de kısa dönem dengesi mevcuttur. İkinci olasılık, bu iki 
eğrinin tek bir kesim noktası olmasıdır. Böyle bir durumda ekonomi, 
yüksek veya düşük bir uzun dönem denge birikim oranına sahip olabilir. 

Şekilde beklenen kâr oranı r0* iken arzulanan birikim oranı g0*; 
bu kâr bekleyişine yol açan gerçek birikim oranı ise ga 'dır. g*~>g0 

olduğu için, bu durum firmaların  planladıkları yatırımlarını artırma-

9, S 
a g» 8= f-  9 
o o 

ŞEKİL 24.3. 
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larına yol açacaktır. Aynı şekilde B'nin sağ tarafındaki  veya A'nın sol 
tarafındaki  bir noktada g* <g olduğu için, bu durumlarda planlanan 
yatırımlar azalacaktır. Ancak, sistemin mutlaka zaman içinde A veya 
B noktalarındaki denge durumlarından birine doğru yönelmesi söz ko-
nusu değildir. Hatta uzun dönem denge koşullarının geçekleşmediği 
durumlarda sistem herhangi bir dönemde A veya B noktalarındaki denge 
durumuna (ki bu sadece kısa dönem denge olacaktır) gelse bile, o dönemi 
izleyen dönemlerde, sistemin bu noktada kalacağını söylemek olanağı 
yoktur. Diğer bir deyimle, bir kısa dönem dengesinin uzun dönem den-
gesi koşullarının bazılarını içermesi, bu dengeye uzun dönem dengesi 
niteliğini vermez. Bunun temel nedeni, Robinson'un uzun dönem den-
gesi kavramında yatmaktadır. Her ne kadar A ve B noktaları uzun 
dönem denge noktaları ise de, bu denge ileride, belli bir dönem son-
ra gerçekleşecek bir denge değildir. Aksine, uzun dönem dengesi zaman 
içinde sürekli bir dengedir ve bu açıdan geçmişle gelecek arasında bir fark 
yoktur. Bu denge, bekleyişlerin sürekli  olarak gerçekleştiği, kâr oranı 
bekleyişlerinin, fiyatların  ve reel ücretlerin sürekli  olarak sabit kaldığı, 
teknolojik gelişmenin sapmasız (veya Robinson-nötr) olduğu gerçekçi 
olmayan bir durumdur. 

Sürekli değişmenin mevcut olduğu ve bu değişmeler konusundaki 
öndeyilerin ex post olarak doğrulanmadığı ve dolayısıyla bekleyişlerin 
devamlı olarak değiştiği bir sistemin, bu özelliklere sahip olması düşü-
nülemez. Dolayısıyla bu, analitik bir denge kavramıdır ve gerçek bir 
sürecin tasviri değildir. Eğer ele alman dönemde denge A veya B nok-
tasında sağlanmışsa ve bu uzun dönem  dengesi  ise, geçmişte de denge 
bu noktalarda sağlanmış demektir ve geleceğin dengesiz olması için 
bir neden yoktur; aksi halde, geçmiş dengesizken geleceğin dengede 
olacağını beklemek anlamsızdır. 

Modelin kısa dönem dengesinin uzun dönem dengesine yönelme-
yeceği ve birbirini izleyen dönemlerin gerçekleşen birikim oranlarının 
farklılık  hatta dalgalanmalar göstereceği olgusunun açıklanabilmesi için, 
yukarıda ele abnan modelin bazı basitleştirici varsayımlarının değişti-
rilmesi gerekmekledir. 

Bu varsayımlardan ilki tasarruf  fonksiyonu  ile ilgilidir; s c = 1 var-
sayımı. Daha önce belirtildiği gibi modelde, firmaların  f-1  döneminde 
dağıttığı kârlar (Pj_,), t döneminde kullanılmaktadır. s c = l varsayımı 
kaldırılırsa ve firmaların  dividant oranı (dağıtılan kârlar /toplam kârlar) 
a ile gösterilirse, t döneminde kârlardan yapılacak tüketim harcamaları 
(1—sJaPj . j olacaktır. Ücretler tamamen tüketildiğine göre, t döne-
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mindeki tasarruflar,  bu dönemde firmaların  elde ettikleri (fakat  henüz 
dağıtılmayan ve kullanılmayan) kârlar (P t ) ile bireylerin t—1 dönemi 
sonunda elde ettikleri kârlardan t döneminde yaptıkları tüketim har-
camalarının farkına  eşittir: 

eşitliğinin sağlanmasını gerektirir. s c = l olduğu zaman hem firmaların 
dividant oranları, hem de kârlarla bunlardan yapılan tüketim harca-
maları arasındaki gecikmeli ilişki önemini kaybetmekte ve Pt=I*t 

olmaktadır. Görüldüğü gibi, t döneminde gerçekleşen kârlar, sadece t 
döneminde yapılan yatırımların değil, aynı zamanda t—1 döneminde 
sağlanan kârların da bir fonksiyonudur.  Net yatırımların mevcut ol-
madığı ve gerçekleşen birikim oranının sıfır  olduğu dönemlerde bile, 
geçmiş dönemlerde elde edilen kârlardan yapılan harcamalar, içinde 
bulunulan dönemde gerçekleşen kârların pozitif  olmasını sağlamaktadır: 
Pt = (1—sc)  Pt_j. Dolayısıyla, g = 0 olduğu zaman, kâr bekleyişleri 
pozitif  olacak; g* eğrisi Şekil 24.3'de r* eksenini pozitif  bir noktada 
kesecektir. 

Birbirini izleyen dönemlerde gerçekleşen kârlar arasındaki bu ilişki, 
uzun dönem denge koşulları gerçekleşmediği zaman, kısa dönem dengesi-
nin bir an için A veya B noktasında oluşması halinde, bu dengenin 
sürekli olamayacağını açıklamaya yeterlidir. Bunun için ekonominin t 
döneminde g=g*  eşitliğini gerçekleştirdiğini ve gerçekleşen birikim 
oranının geçmiş dönemlerde sürekli olarak artmış olduğunu varsaya-
lım; yani ekonomi, geçmiş dönemlerde F gibi bir noktadan B noktasına 
doğru gelmekte olsun, t döneminde ekonominin kısa dönem dengesi 
B noktasında gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki birikim oranı, bir önceki 
dönemin birikim oranından yüksek olduğu için, I , * > ve P t > P , - , 
dir. gt = gt* olduğu, yani kapitalistlerin bekleyişleri t döneminde 
gerçekleştiği için, t + 1 döneminde planlanan yatırımlar, t dönemin-
deki yatırımlara eşit olacaktır; I* t + l = I* t . t-f-1  döneminde gerçek-
leşen kârlar ise, t döneminde gerçekleşen kârlardan büyük olacaktır: 

P,+x = + (1—O « P,>P,= I,*  + ( l - O « Pt-1 (24.18) 
Bu ise t -f-1  döneminde oluşturulan kâr bekleyişlerini olumlu yönde 

etkileyecek; r * t + 1 > r * olacağı için, planlanan yatırımlar artırılacak, 
yanı g t + 1 > gt olacaktır. Böylece ekonomi bir dönem içinde B nok-
tasında dengeye gelse bile, g*=g  eşitliği dışındaki uzun dönem denge 

(24.16) 

(24.17) 
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koşulları (r^nin sabit kalması vs.) gerçekleşmediği için, bu denge sürekli 
olarak sağlanamayacaktır. 

Aynı sonuç, durgun bekleyişler hipotezinin kaldırılması ve bekle-
yişlerin, sadece içinde bulunulan dönemdeki durumun ileriye doğru 
bir projeksiyonu olmasından çıkıp, geçmişteki olgulardan etkilenmesi 
halinde de söz konusudur Durgun bekleyiş hipotezi, bekleyişlerin, 
içinde bulunulan dönemde gerçekleşen duruma karşı esnekliğinin tam 
olduğunu varsayar. Oysa yatırım kararları uzun dönemli kararlardır ve 
bu kararlarla ilgili bekleyişler uzun dönemli bekleyişlerdir. Bir anlamda 
bu, yatırım kararlarının, talepteki cari değişmeden çok, talebin izlediği 
trend ile ilgili olması demektir. Bu takdirde sadece içinde bulunulan 
dönemin değil, geçmiş dönemlerin tecrübeleri de yatırım kararlarını 
etkileyecektir. 

Eğer t döneminde oluşturulan fiyat  bekleyişi sadece t döneminde 
gerçekleşmiş bulunan fiyatların  değil, aynı zamanda geçmiş dönem-
lerdeki fiyatların  bir fonksiyonu  ise, fiyat  değişmeleri talep değişme-
lerinin bir göstergesi olduğundan, beklenen kâr oranı, geçmiş dönemler-
deki fiyatlara  da bağlı olacaktır. Bu olgunun kısa dönem dengesinde ve 
gerçekleşen birikim oranında yaratacağı dalgalanmaları belirlemek için 
yine t döneminde g*=g  eşitliğinin sağlandığını ve t'den önceki dönemlerde 
de fiyatların  ve dolayısıyla beklenen kâr oranının sürekli olarak art-
mış olduğunu varsayalım. Analizi basitleştirmek için yukarıda incelenen 
olgunun mevcut olmadığını (yani s c = l olduğunu) varsayarsak P t 

= J * t olacaktır. I*t+1  = / , * eşitliği sağlandığı ve Pt+1 = Pt=It* 
olduğu için, fiyatlar  t ile t + 1 dönemleri arasında değişmeyecektir. 
Eğer durgun bekleyiş hipotezi doğru ise, teknik koşullar ve parasal 
ücretler veri iken, r t * = r * t + 1 olacak, yani beklenen kâr oranı değişmeye-
cektir. Oysa, beklenen kâr oranı daha önceki dönemlerde gerçekleşmiş 
bulunan fiyatların  da bir fonksiyonu  ise, t ile t + 1 dönemleri arasında 
fiyat  değişmesi durmuş olsa bile, t + 1 döneminde beklenen fiyatlar  t 
dönemindeki beklenen fiyatlardan  yüksek olacak ve dolayısıyla kâr 
oranı bekleyişi artacaktır. Bu, arzulanan birikim oranını gerçekleşen 
birikim oranı üzerine çıkartarak sistemi denge durumundan uzak-
laştıracaktır. Bu makanizmayı belirlemek için fiyat  bekleyişlerinin 
intibakb bir nitelikte olduğunu varsayalım: 

P*t+1~P't  = P(Pt+ı-P*t)  1 > /S > 0 (24.19) 
t dönemindeki fiyat  bekleyişleri (p*  t), t—i (i = 0,1,2,...) dönemlerin-
deki fiyatların  ağırhklı bir ortalaması olacak; fiyatların  sürekli olarak 
artması halinde ( p t > p , _ ı > J>t_2...), t döneminde beklenen fiyatlar, 
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I 
bu dönemde gerçekleşen fiyatlardan  daha küçük olacaktır; p*t<Pt• 
Diğer yandan, burada pt=pt+1 olduğundan, pt+1—J>*f>0  olacak; 
(24.19)'da p*t+ı—p*t  > 0 sonucu elde edilecektir. Diğer bir deyimle, 
t + 1 döneminde beklenen fiyatlar,  t döneminde beklenen fiyatlardan 
yüksek olacak, bu ise kâr bekleyişlerini ve arzulanan birikim oranını 
artırarak ekonomiyi uzun dönem denge noktasından uzaklaştıracaktır. 

Bu olgu A noktasındaki dengenin kararsızlığını değil, bu noktanın 
uzun dönem denge noktası sayılabilmesi için, diğer uzun dönem denge 
koşullarının  da  gerçekleşmesi gerektiğini göstermektedir. Yukarıda 
incelenen iki olgunun yarattığı etkilere, r*—g*  ilişkisinin kararlı olma-
masından, sapmalı teknik gelişmeden ve dışsal şoklardan doğabilecek 
etkiler eklendiği zaman, modelin kısa dönem dengesinin hayli dalga-
lanmak olduğu ve gerçekleşen birikim oranının zaman içinde sürekli 
olarak değişeceği açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu dalgalanmalar, bir 
yandan bekleyişlerin geçmişteki tecrübelerden etkilenme derecesine, 
diğer yandan da yatırım planlarının bekleyişlere karşı duyarlık de-
cesine bağlıdır. Dışsal şoklar bir kenara atıldığında bile, kısa dönem 
dengesinin içsel bir kararsızlığa sahip olduğu; kısaca, modelin bir den-
gesizlik modeli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

24.3. DURAĞAN  DURUM  DENGE  KOŞULLARI  VE 
İÇSEL  DENGE 

Sistemin uzun dönem dengesinde bulunması veya Robinson'un de-
yimiyle içsel dengeye  sahip olması, yukarıda belirtildiği gibi g*=g 
koşulundan başka bazı diğer koşulların da gerçekleşmesine bağlıdır. Bu 
koşullar, Robinson'un uzun dönom denge koşullarından başka bir şey 
değildir: kâr bekleyişlerinin zaman içinde değişmemesi, gerçekleşen kâr 
oranının sabit kalarak beklenen kâr oranına eşit olması. Böyle bir durum 
parasal ücret ve fiyatların  zaman içinde değişmemesini gerektirir. 
Teknik gelişme mevcut değilse, reel ücretler ve gelir payları zaman içinde 
sabit kalacak, yatırımların millî gelir içindeki payı da değişmeyecektir. 
Bu koşullar altında Kaldor- Pasinetti modelinin denge özellikleri gerçek-
leşecektir: 

g*=g; r*— r; r = gjsc (24.20) 

gerçekleşen birikim oranı, arzulanan birikim oranına, beklenen kâr oranı 
ise gerçekleşen kâr oranına eşit olacak; fiyatlar,  reel ücretler ve kâr 
oranı ile bir uyum içinde bulunacak ve sermaye stokunun değerini 

v 
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ölçmek ve bunun üzerinden bir kâr oranı hesaplayabilmek olanağı 
doğacaktır. Mevcut sermaye stoku üzerinden elde edilen kâr oranı, 
yatırımlardan beklenen getiri oranına eşitlenecek, beklenen getiri oranı 
gerçekleşecek ve zaman içinde sabit kalacaktır. Denge durumunda, biri-
kim oranı denge kâr oranını belirleyecektir. g=g*  eşitliği Harrod'un 
gerçek-gerekli büyüme oranlarının eşitliğinin sağlandığı denge özel-
liğini verecektir. Bu anlamda Şekil 24.3.'de B noktasındaki birikim 
oram, Harrod'un gerekli birikim oranıdır; ğ=gw  Eğer arzulanan birikim 
oranı bu gerekli orana eşit olursa (g*=g);  gerçekleşen birikim oranı 
da (g)  gerekli birikim oranına eşit olacak, g = ğ = g * eşitliği sağlanacak-
tır. Harrod modelinin denge durumunda olduğu gibi, bu dengenin de 
sürekli olabilmesi için bekleyişlerin değişmemesi gerekecektir. Ancak, 
Harrod modelinde g—g*  eşitliği bekleyişlerin değişmemesini sağladığı 
halde, Robinson modelinde bu yeterli olmamaktadır. Bir deyimle, 
burada, diğer uzun dönem denge koşulları sağlanmadıkça g=g*  eşitliği 
sistemin uzun dönem denge durumunda olduğunu göstermez. 

Modelde denge durumlarının kıyaslanması için, her durumun farklı 
denge koşullarının mevcut olduğunun ve bunların gerçekleştiğinin varsa-
yılması gerekmektedir. Bu tür iki farklı  durumda hayvansal güdü aynı, 
fakat  tasarruf  oranları farklı  ise, .sc'niıı daha yüksek olduğu durumda 
hem denge kâr oranı hem de denge birikim oranı daha düşüktür. Şe-
kil 24.4.'de fj  ve r2 doğrularının eğimleri 1 /s c l ve 1 /sc2 'dir. s c l <sc2 

'  ı rı m 
r 

lı m 

9 

ŞEKİL 24.4. 
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olduğundan, g* eğrisi aynı iken, ilk ekonomide denge birikim ve kâr 
oranları daha yüksektir. Bu, Keynes'in kısa dönem için yaptığı gözlemin 
uzun dönemdeki uzantısından başka bir şey değildir. 

Teknolojik gelişme mevcut ise, uzun dönem dengesi koşulları ile 
bağdaşan gelişme türü, Robinson-nötr teknolojik gelişmedir. Durağan-
durum dengesi; kâr oranının, gelir paylarının ve büyüme oranının sa-
bit kaldığı bir durumdur. Teknolojik gelişme Robinson-nötr (veya, 
buradaki terminoloji ile ÎT-SN) ise, kâr oranı sabitken reel-sermaye 
oranı değişmeyecek, nihaî output-cari işgücü oranı (q) sabit bir oranda 
artacaktır. Reel ücretler adam başına düşen outputtaki artışa eşit bir 
oranda artacağından bu; ya parasal ücretler sabitken fiyatların 
sabit bir oranda sürekli olarak azalmasını, ya da fiyatlar  sabitken 
parasal ücretlerin sürekli olarak sabit bir oranda artmasını gerektirir. 
Bunlardan ilkinde paranın satın alma gücü sürekli olarak artmakta, buna 
karşılık parasal ücretler ve dolayısıyla toplam parasal gelir sabit kal-
maktadır. Aynı nedenle yatırımların ve sermaye stokunun da parasal 
değeri değişmemektedir. Fiyatlar düştüğü için, bütün gelirlerin nihaî 
output cinsinden değeri artacak, gelir payları hem parasal olarak hem 
de reel olarak sabit kalacaktır. Fiyatların sabit kaldığı, parasal ücret-
lerin arttığı ikinci durumda ise parasal ücret ve dolayısıyla toplam 
parasal talep artacaktır. Yatırımların parasal değeri de aynı oranda ar-
tacağı için; toplam parasal gelir, parasal kârlar ve parasal ücretler aynı 
oranda artacak, gelir payları sabit kalacaktır. Bu iki olasılıktan hangisi-
nin daha anlamlı veya gerçekçi olduğu sorusu, anlamsız bir sorudur. 
Durağan durum dengesinin egemen olması, son derece sınırlı olan bazı 
koşulların gerçekleşmesine bağlıdır- bu durum, kapitalizmin birikim 
sürecinin tasviri değildir. Dolayısıyla, böyle bir modelin işleme mekaniz-
masında ortaya çıkan alternatiflerden  hangisinin daha gerçekçi olduğu 
sorusu, modelin gerçekçiliği sorusundan daha anlamlı değildir. 

24.4. BİRİKİM  VE  İSTİHDAM:  ALTIN  VE  PLATİN 
ÇAĞLAR 

Modelin durağan durum çözümü işgücünün tam istihdamı konusunda 
belli bir koşul önermektedir. Oysa modelde, her ne kadar parasal 
ücretler sabit olarak alınmakta ise de, sermaye birikim oranının işgücü 
büyüme oranından daha yüksek olması, işgücü piyasasında bir talep 
fazlası  ortaya çıkartarak parasal ücretleri artırabilir. Bu olasılık kısa 
dönem dengesini etkileyebileceği gibi uzun dönemde teknolojik gelişme 
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tipini de belirleyebilir. İşte bu nedenle işgücü piyasasının denge koşul-
larının da incelenmesi gerekir. 

Modelin uzun dönem dengesi, Harrod'un doğal ve gerekli büyüme 
oranları arasında çıkabilecek farklılıkları  gidermemektedir. Robinson, 
uzun dönem büyüme sürecinin alacağı farklı  biçimleri, başlangıç ko-
şullarının durağan durum dengesine uygun olup olmadığına göre 
tanımlamaktadır: başlangıç koşullarının uygun olması halinde ortaya 
çıkan sürece altın çağ, aksi halde ise platin çağ demektedir. Başlangıç 
koşullarının durağan durum dengesine uygun olması halinde denge 
büyüme oranı sabit kalmakta, aksi halde ise değişmektedir. 

Eğer başlangıç koşulları durağan durum dengesine uygun, ser-
mayenin büyüme oranı işgücünün büyüme oranı ile uyum halinde ve 
teknolojik gelişme nötr ise, durağan durum dengesi tam istihdam den-
gesi olacaktır. Robinson buna altın çağ adı vermektedir. Bu çağda: 

gy = 8l  + ga '  (24.21) 
yani outputun büyüme oranı (gy) , istihdam düzeyinin büyüme oranı 
(gL)  ile teknolojik gelişme oranının (ga)  toplamına eşittir, n, işgücünün 
büyüme oranı ise tam istihdam koşulu: 

gK  = gL= n (24.22) 
olmasını gerektirir. Böylece, adam başına düşen outputun büyüme 
oranı teknolojik gelişme oranına eşit olacaktır: gy = gY—gL  — ga- Bu, 
Harrod'da hem gerekli, hem de gerçek büyüme oranının doğal büyüme 
oranına eşit olduğu bir dengeyi göstermektedir. g*=g  olduğundan Har-
rod'da gerekli-gerçek büyüme oranları arasındaki farktan  doğan karar-
sızlık sorunu; g^—gL olduğu için de gerçek-doğal büyüme oranları 
arasmdaki farktan  doğan istihdam sorunu ortadan kalmaktadır. 

Başlangıç koşulları durağan durum dengesine uygun olduğu halde, 
başlangıç dönemindeki sermaye stokunun toplam işgücünün istihdamına 
olanak vermemesi halinde ortaya çıkan süreç aksayan altın çağ'dır. 
Bu durumda, eğer işgücünün büyüme oranı sermaye stokunun büyüme 
oranından yüksekse, işsizlik zamanla artacak, aksi halde azalacaktır. 
İlk halde işgücünün büyüme oranı ile birikim (ve istihdam düzeyinin 
büyüme) oranı Malthusçü bir süreç içinde, artan sefalet  sonucu düşerek, 
denge büyüme oranma eşitlenebilir. Bu koşullar, arzulanan birikim 
oranının son derece düşük olduğu ve teknik gelişmenin mevcut olmadığı 
bir ekonomide, uzun dönem dengesinin Şekil 24.3.'de A noktasında 
gerçekleşmesine yol açabilir- kurşun  çağ. 

Yukarıdaki olasılıklarda, gerçekleşen büyüme oranı arzulanan 
birikim oranı tarafından  belirlenmekteydi. Arzulanan birikim oranının 
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gerçekleşemediği ve dolayısıyla gerçekleşen birikim oranının sınırlı 
olduğu büyüme koşulları sınırlı altın çağ''da  ortaya çıkmaktadır. Eko-
nominin büyüme oranını uzun dönemde teknik gelişme ve işgücünün bü-
yüme oranları sınırlayabilir. Eğer arzulanan birikim oranı bu iki dışsal 
oranın toplamından büyükse, bu oranın gerçekleşmesi uzun dönemde 
olanaksızdır: bu, ortaya bir işgücü kıtlığı çıkartacaktır. Bu durum-
da gerçekleşen büyüme oranı iki şekilde sınırlanabilir. Bunlardan ilkinde 
işgücü piyasasında ortaya çıkan talep fazlası,  parasal ücretlerin ve fi-
yatların yükselmesine ve bu da kredi talebinin artmasına yol açar. 
Bunun sonucunda faiz  oranının yükselmesi ve /veya kredi kontrolü, 
planlanan yatırımların ve arzulanan birikim oranının düşmesine sebep 
oîur. Bu parasal kısıtlamalar dışında, firmalar  aralarında bir anlaşma ya-
parak planlanan birikim oranına bir sınır koyabilirler- böyle bir durum-
da, işgücü piyasasuıdaki rekabetin ücretleri yükseltmemesi için, fir-
malar işgücünün paylaşımı konusunda bir uzlaşma yoluna giderek üretim 
kapasitelerini buna göre ayarlayabilirler. Eğer böyle bir ayarlama 
yapılamamışsa, kullanılmayan kapasite ortaya çıkacak, bu ise kâr 
oranı bekleyişlerini ve dolayısıyla planlanan birikim oranını düşüre-
cektir. 

işgücü piyasasında bir talep fazlası  olmadığı Iıalde işçi sendikaları-
nın roel ücretlerdeki düşüşe karşı direnmeleri, enflasyonist  baskıyı 
artırabilir ve işsizliğe rağmen, reel ücretler yatırımların gerektirdiği 
düzeye inmeyebilir. Burada piçleşmiş altın çağ ortaya çıkmaktadır. 
Birikim oranı ve yatırımların cari reel ücretlerle uyum içine girmesi, 
parasal kısıtlamalarla mümkün olabilir. Böyle bir olgu daha çok sen-
dikalaşmanın yaygın ve güçlü, reel ücretlerin yüksek olduğu koşul-
larda ortaya çıkarsa da, asgari geçim ücretinin planlanan birikim oranı 
ile uyum halinde olmaması da buna yol açabilir. 

Platin çağlarında başlangıç koşullarının durağan durum dengesine 
uygun olmadığı ve bu nedenle de denge büyüme oranının zaman içinde 
değişeceği belirtilmişti. Burada iki olasılık bahis konusu olabilir; bi-
rikim oranının hızlanması (dörtnala  platin çağ) veya yavaşlaması 
(sürünen  platin çağ). 

Hayvansal güdünün ve arzulanan birikim oranının yüksek olduğu, 
ancak bu birikimin birtakım fiziksel-teknik  sınırlamalar nedeniyle sağ-
lanamadığı ilk durumda, işgücü piyasası koşulları elverişli ve hatta iş-
sizlik mevcut olduğu halde, yatırım malları outputunun yetersizliğin-
den dolayı, arzulanan birikim oranı gerçekleştirilememektedir. Ancak 
yatırım malları output kapasitesi artırılabilirse, bu teknik sınırlama 
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kırılacak; yatırımların toplam output içindeki payı ve toplam istih-
dam artacak; gerçekloşen birikim oranı arzulanan birikim oranına doğru 
yönelecektir. Bu koşullar altında, teknolojik gelişme hızı yeterli düzeyde 
değilse ve /veya sc aıtmıyorsa, fiyatlar  ve kâr oranı artacak, reel ücretler 
azalacaktır. Bu genişleme ya arzulanan ve gerçekleşen birikim oranla-
rının birbirlerine eşitlenmesi ile, ya da enflasyon  sınırına ulaşılması ile 
son bulacaktır. 

Sürünen platin çağda süreç bunun tam tersidir: başlangıç koşulla-
rında, tam istihdam, yüksek kâr oranı ve yüksek birikim oranı egemen-
dir. işgücü, arzulanan birikim oranına eşit bir oranda büyümediği için 
reel ücretler artacak, kâr marjı ve kâr oranı bekleyişleri azalacak, bu 
ise arzulanan birikim oranını düşürecektir. Sermaye stoku zamanla 
işgücünün tam istihdamının gerektirdiği düzeye düşecek, yatırımların 
gelir içindeki payı azalacaktır. Bu süreç dinamik bir dengesizlik sü-
recidir. Bunun nihaî bir dengeye gelmesi, ancak, yatırımların yeterli 
ölçüde kısılması, birikim oranının işgücünün büyüme oranına eşit-
lenmesi mümkündür. Bu durumda ise süreç sınırlı altın çağ ile son 
bulacaktır. 

Ortaya çıkabilecek son platin çağ tipi piçleşmiş platin çağ'Air.  Dört-
nala platin çağda teknolojik gelişme yeterli bir hızda mevcut ise artan 
birikim oranına rağmen reel ücretlerin düşmesi önlenebilir. Bu durumda 
birikim oranı enflasyon  sınırına çarpmaksızın hızlanabilir. Dolayısıyla 
sistemin uzun dönem dengesi ancak arzulanan ve gerçekleşen birikim 
oranlarının eşitlenmesi ile sağlanabilecektir. 

24.5. ROBİNSON  YAKLAŞIMININ  UNSURLARI: 
ÖZET 

Robinson, yaklaşımı bir yandan kısa ve uzun dönem denge sorun-
larını diğer yandan da, bu sorunları incelerken, sermaye ve büyüme 
teorilerinin, bölüşümden birikim ve teknolojik gelişmeye kadar uzanan 
temel uğraşı konularını içermektedir. Yaklaşım Keynesçi unsurların 
egemenliğinde olmakla beraber, Harrod, Kaldor ve Pasinetti model-
lerinden önemli farklılıklar  göstermektedir. Öte yandan lalep, teknolojik 
gelişme ve sermaye teorisi konularında bazı klasik unsurlar mevcut 
ise de,,yaklaşımda, neoklasik teorinin uzun bir süre içinde oluşturup yer-
leştirdiği düşünce alışkanlıklarının izlerini bulmak olanağı da vardır. 

Şüphesiz sermaye teorisinde Robinson'un yönelttiği eleştiriler, 
en genel anlamda geçerli ve tutarlıdır ve neoklasik sermaye ve bölüşüm 
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teorilerinin sistematik bir eleştirisini oluşturmaktadır. Ancak, neoklasik 
teorinin eleştirisinde, bu teorinin içsel çelişkisini en belirgin biçimiyle or-
taya koyan negatif  Wicksell etkisi, sapmalı veya özel bir durum ola-
rak bir kenara atılmıştır. Her ne kadar sermaye teorisindeki daba 
sonraki tartışmalarda Robinson, bu olgunun öneminin saptanmasında 
önemli katkılarda bulunmuşsa da, bu olgu karşısında Robinson'un ilk 
tepkisinin, neoklasik düşünce tarzının yerleştirdiği bir alışkanlık ol-
duğunu söylemek olanağı vardır. Robinson, faktör  fiyatları  ile sermaye 
yoğunluğu arasındaki ilişkiyi bir bölüşüm ilişkisi olarak almayı reddet-
mekte; ancak, bu ikisi arasındaki ters yönlü ilişkiyi kural olarak kabul et-
mektedir. Bu, kıtlık ile faktör  fiyatları  arasında oluşturulan neoklasik 
ilişkiyi benimsemek anlamına gelmektedir. Nitekim modelde kâr mak-
simizasyonu, kâr oranı nasıl belirlenirse belirlensin, neoklasik teorinin 
önerdiği biçimde bir teknik seçimini gerektirmektedir. 

Ancak, Robinson'un teknik seçimi ve sermaye yoğunluğu-faktör 
fiyatları  ilişkilerine verdiği önemi, neoklasik yaklaşım olarak değerlen-
dirmek olanağı yoktur. Aksine Robinson, bu konuyla uğraşmanın, 
neoklasikleri, birikimi ve bölüşümü belirleyen gerçek etkenleri ince-
lenmekten alıkoyduğunu göstermek çabasına girişmiş ve bu etken-
lerin analizine yönelmiştir. Bununla beraber, üretim teorisi ve teknolojik 
gelişme konularında, modeldeki neoklasik etkileri belirlemek mümkün-
dür. Bir kere, her ne kadar model bölüşümün teknik gelişme üzerindeki 
etkisini hesaba katmaktaysa da, teknik gelişmeyi birikim sürecinden 
ayırmakta, bunun otonom ve dışsal olduğunu önermektedir. Nitekim 
Keynesçi teorideki bu boşluk, daha sonra Kaldor tarafından  doldurul-
muştur. Diğer yandan, alternatif  teknikler arasında sınırlı da olsa 
bir seçim olanağı getirerek klasik yaklaşırrın 'teknolojinin rijitliği' 
varsayımını bir dereceye kadar zayıflatmıştır.  Son olarak, modelde neo-
klasik düşünce tarzının izleri, bir 'üretim fonksiyonu'  formüle  etme 
çabasında da görülmektedir. Üretim, sermayeden nihaî outputa doğru 
giden tek yönlü bir akım olarak ortaya çıkmakta, malların mallar 
tarafmdan  üretildiği olgusu, Robinson'un sermaye teorisi ile ilgili mo-
delinde gözden kaçmaktadır. Bu açıdan Wicksell'in etkisi açıkça or-
tadadır: sermaye, işgücünün belli oluşma dönemlerinde kullanılma-
sıyla, belli bir üretim döneminde üretilir. Nitekim, Robinson'un 'tek-
niklerin mekanize olma derecesi' kavramı Wickseel'in 'üretim dönemi' 
kavramı ile aynıdır. 

Yaklaşımda yer alan klasik unsurların başında sınıfsal  tasarruf 
fonksiyonu  ve s w = 0 varsayımı gelmektedir. Ancak, daha önce de be-



732 n e o - k e y n e s ç i y a k l a ş ı m 

lirtildiği gibi, temel sonuçlar bu varsayıma bağlı değildir. Modelin 
Marxist teoriden devraldığı en önemli unsur teknolojik gelişme ile bölü-
şüm arasındaki ilişkidir. İşgücünün büyüme oranının sermaye birikimin-
den daba düşük olması halinde (sınırlı altın çağ veya sürünen platin 
çağ), ücretlerin yükselme eğilimi göstermesi, işgücü-tasarruflu  teknolojik 
gelişmeyi uyarabilir. Marx'ta bu olgu, uzun dönemde kâr oranının düş-
mesine yol açtığı haide Robinson'da bu, kâr oranının düşmesini engelle-
mektedir. Ancak, bu bir sapmalı teknolojik gelişme tipi olduğu için, 
bunun altın çağ koşulları ile bağdaşması ve dolayısıyla, bu koşullar 
altında uzun dönem dengesinin sağlanması olanağı yoktur. 

Yaklaşım, Kaldor-Pasinetti modelinin hemen hemen bütün Key-
nesçi unsurlarını içermektedir. Bunlar içinde en önemlisi, şüphesiz, 
ücret pazarlıklarınm parasal ücretler üzerinden yapıldığı ve yatırımların 
tasarruflardan  bağımsız olduğudur. Ancak burada, Kaldor-Pasinetti 
yaklaşımının aksine, yatırımlar gelir dağılımından tamamen bağımsız 
değildir: gelir dağılımının kâr bekleyişlerine ve bunun da arzulanan 
birikim oranına etkisi, gelir dağılımının yatırımları bir ölçüde etkile-
mesine yol açmaktadır. Bu açıdan hayvansal güdü fonksiyonu,  g ile r 
arasındaki ilişkinin bir yönü olmakta ve Keynes'in bekleyişler hipo-
tezinin uzun dönen sorunlarına uygulanması olarak belirmektedir. 
Ancak model, yatırım fonksiyonu  konusunda hem Harrod'dan hem 
de Keynes'den ayrılmakta, Harrod'un aksine, yatırımları arzulanan 
sermaye stoku ile değil, arzulanan birikim oranı ile belirlemekte ve 
Keynes'in yatırım davranışları konusunda önerdiği kârlılık-marjinal 
etkinlik eşitliğini reddetmektedir. 

Kaldor-Pasinetti modeli ile Robinson modeli arasındaki en önemli 
fark  analiz yöntemindedir. Pasinetti modeli sadece donge durumunun 
özellikleri ile ilgilenmekte, Kaldor ise bunun yanında, uzun dönem du-
rağan-durum dengesine yönelen süreci incelemektedir. Robinson mode-
linde bunlardan ilki, yani altm çağın özellikleri incelendiği halde, 
durağan durum dengesine yönelme söz konusu değildir. Kaldor mode-
linin dinamiği uzun dönem  denge durumuna yönelme süreci ile belir-
lendiği halde, Robinson modelinin dinamiği kısa dönem  dengesinin zaman 
içinde değişmesi şeklinde ortaya çıkan sürecin incelenmesi olmaktadır. 
Robinson'da uzun ve kısa dönem denge kavramları farklılaşmakta, 
zaman unsurunun, bekleyişler ve gecikmeli-ilişkiler yoluyla olan etki-
leri, uzun dönem dengesinin ya hep, ya hiç olarak ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. Sonuç olarak, uzun dönem dengesinin analizi normatif  ve 
analiz yöntemi de kıyaslamak statiktir. Buna karşılık süreç analizi, 
kısa dönem ile sınırlanmaktadır. 
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Bütün Keynesçi modeller gibi Robinson modeli de Harrod'un bazı 
unsurlarmı içermektedir. Model, Harrod'un kararsızlık sorununa bir 
çözüm getirmediği gibi sonuçlarıyla, bu sorunun varbğını destekle-
mektedir. Ancak, uzun dönem dengesinin kararsızlığı Robinson modeli-
nin mantıksal bir uzantısı olarak anlaşılmalıdır. Modelde, gerekli ko-
şullar sağlandığı takdirde, durağan durum dengesinin bozulması için 
hiç bir neden yoktur. Ancak, içsel dengenin sağlandığı koşullarda, 
dışsal bir denge-bozucu etki veya bir şok, sistemi bu durumdan uzaklaş-
tıracak ve dengeye tekrar yönelmek mümkün olmayacaktır-yani, kısa 
dönem dengesi sistematik olmayan dalgalanmalara tâbidir. 

Modelin uzun dönem denge koşulları Harrod'un koşullarını içer-
mekle beraber daha kapsamlıdır. Harrod'dan farklı  olarak bölüşüm ve 
kâr oranı belirlenmekte ve bunlar, büyüme süreci içinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Diğer yandan, durağan durum ile altın çağ ayırımı, Har-
rod'un gerekli büyüme-gerçek büyüme eşitliği ilo gerekli büyüme-doğal 
büyüme eşitliği arasında yaptığı ayırımı karşılamaktadır. Durağan 
durum dengesinin tam istihdamda olması için hiç bir neden yoktur. 
Bu açıdan, Kaldor'un aksine, ne tam istihdam varsayımı yapılmak-
ta, ne de fiyat-yatırım  mekanizmasının tam istihdamı sağlayabileceği 
kabul edilmektedir, işsizlik uzun dönemde de kural olarak ortaya çık-
maktadır. Fiyat mekanizması, bölüşüme etkisi yoluyla, sadece kapa-
site outputuna eşit bir talep yaratmakta, kapasitenin uzun dönemde 
tam istihdama göre ayarlanmasını sağlayacak bir etki bulunmamaktadır. 
Monopolcü rekabet mevcut olduğu zaman ise, kısa dönemde fiyat  me-
kanizması işlememekte ve sistemde kullanılmayan kapasite ortaya çık-
maktadır. 

Son olarak, modelin bölüşümle ilgili ve diğer Keynesçi modellerle 
de ortak olan temel önermelerinin gerçek anlamda bir bölüşüm teorisi 
sağlamadığına değinelim. Bütün bu modeller, enflasyon  sınırına çar-
pılmadığı, yani ücret artışı taleplerinin mevcut olmadığı veya gerçek-
leşmediği koşullarda, yatırımların fiyatları  ve gelir dağılımını belirle-
diğini göstermektedir. Robinson bu etkiyi kısa dönem içinde ele almakta 
ve bir kısa dönem bölüşüm teorisi geliştirmektedir. Buna rağmen, uzun 
dönemde gelir dağılımının belirlenmesinde siyasal ve ekonomik 
güçlerin öncelik kazandığını da belirtmektedir. Buradaki uzun dönem 
kavramının tarihsel bir gelişim sürecini belirttiği, bunun altın çağ 
koşullarının gerçekleştiği uzun dönem kavramıyla ilgisi olmadığı açıktır. 
Buna rağmen ister kısa dönemde, ister tarihsel gelişim süreci anlamındaki 
uzun dönemde bölüşümü açıklamak iddiasında bulunan bir teori, en 
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azından enflasyon  sınırının nerede olduğunu ve ııasıl belirlendiğini açık-
lamak zorundadır. Bu ise, yukarıda belirtilen güçlerin karşılıklı etki-
lerinin ve gelişim süreçlerinin incelenmesini gerektirir. Böyle bir ince-
lemenin Keynesçi modellerin sınırlarını aştığı ve bu anlamda,  bu model-
lerin bir bölüşüm teorisi olarak yoruııılanamayacağı açıktır. 
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BAZI YABANCI SÖZCÜKLERİN METİNDEKİ 
TÜRKÇE KARŞILIKLARI 

Açık veren kesim : Deficit  sector 
Akım-input (output) : Flow-input (output) 
Aksayan altın çağ : Limping golden age 
Altın çağ : Golden age 
Altın kural : Golden rule 
Alt-sistem : Sub-system 
Amorti dönemi : Pay-off  period (POP) 
Ana input (faktör) : Primary input (factor) 
Ana maliyet : Prime cost 
Anlık-input (output) : Point-input (output) 
Anlık intibak : Instantaneous adjustment 
Arta-kalan gelir : Residual income 
Artık (değer) : Surplus (value) 
Arz fazlası : Excess supply 
Asgari geçimlik ücretler : Subsistence wages 
Aşırı kârlar : Excess profits,  windfalls 
Aşın-üretim : Overproduction 

Basit yeniden üretim : Simple reproduction 
Bekleyişler : Expectations 
Belirsizlik : Uncertainty 
Bıçak sırtı : Knife-edge 
Bileşik mal : Composite commodity 
Bileşik ürün : Joint product 
Bölünebilir lik : Divisibility 
Bütüncül : Aggregate 
Bütüncülleştirme : Aggregation 

Cari değer : Present value 

Değerlendirme oranı : Valuation ratio 
Değişebilirlik : Flexibility 
Değişen sermaye : Variable Capital 
Değişim dengesi : Exchange equilibium 
Değişmeyen değer ölçüsü : Invariable measure of  value 
Değişmeyen sermaye : Constant capital 
Dengeleyici oran : Balancing ratio 
Dengeleyici süreç : Equilibrating process 
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Doğrusal dönüştürme 
Dolambaçlı üretim yöntemleri 
Dolaşan sermaye 
Doygunluk yasası 
Dörtnala platin çağ 
Durağan durum 
Durgun bekleyişler 
Durgun durum 
Düşük istihdam dengesi 
Düşük kapasite kullanımı 
Düşünsel zaman 

Eklemeli 
Ek maliyet 
Eşanlanmak 
Eşdenli 
Eş-marjinallık ilkesi 

Fazla veren kesim 
Fiyat-alıcı 
Fiyat intibakı 
Fiyat-yapıcı 

Geçiş kâr oranı 
Gelir sınırlayıcı süreç 
Genişleyen yeniden üretim 
Gerekli büyüme oranı 
Getiri oranı 

Hayvansal güdü 

tçerilen işgücü 
İçerilmiş teknolojik gelişme 
îdame ekonomisi 
İndirim teorisi 
İntibak hızı 
Intibakh bekleyişler 
İşgücü artışlı (teknolojik gelişme) 
tşgücü-kullanımlı " 
İşgücü-nötr 
İşgücü-tasarruflu  " 
İşgücünün değeri 
işgücünün yeniden üretimi 

Kavramsal talep 
Kendi cinsinden kendi faiz  oranı 
Köhneleşme 
Kullanım değeri 
Kullanım fonksiyonu 
Kullanım maliyeti 
Kurşun çağ 

: Linear transformation 
: Roundabout production methods 
: Circulating capital 
: Law of  satiety 
: Galloping platinum age 
: Steady state 
: Static expectations 
: Stationary state 
: Unemployment equilibrium 
: Under-capacity utilization 
: Logical time 

: Additive 
: Supplementary cost 
: Synchronized 
: Uniform 
: Equi-marginal principle 

: Surplus sector 
: Price-taker 
: Price adjustment 
: Price-maker 

: Switching rate of  profits 
: Income-constrained process 
: Expanded reproduction 
: Warranted rate of  growth 
: Rate of  return 

: Animal spirit 

: Embodied labour 
: Embodied technological progress 
: Subsistence economy 
: Reduction theory 
: Adjustment velocity 
: Adaptive expectations 
: Labour-augmenting 
: Labour-using 
: Labour-neutral 
: Labour-saving 
: Value of  labour pow er 
: Reproduction of  labour power 

: Notional demand 
: Own rate of  own interest 
: Obsolescence 
: Use value 
: Utilization function 
: User cost 
: Leaden age 
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Menkul kıymetler : 
Mezat : 
Mezat tellalı : 
Miktar intibakı 

Oluşma dönemi : 

öndeyi : 

Piçleşmiş altın çağ : 
Pratik kapasite : 

Sahte üretim fonksiyonu  : 
Sapmalı durum : 
Satın alınabilen işgücü : 
Sermaye kaybı : 
Sermaye kazancı : 
Sermayenin yatırım miktarı : 
Sınırlı altın çağ : 
Sürünen platin çağ : 

Talep fazlası  : 
Tam-maliyet fiyatlandırma  : 
Tam uzak görüş : 
Tarihsel zaman : 
Tekniğin geri gelmesi : 
Teknikler seti, tayfı  : 
Teknik sınır : 
Temel denklemler : 
Temel mallar : 
Temel olmayan mallar : 
Temsilî firma  : 

Uyumlu üretim fonksiyonu  : 
Uyumsuz " " : 

Üretim dengesi : 
Üretim dönemi : 
Üretim yoğunluğu : 

Yanlış değişim, ticaret : 
Yanlış fiyatlar,  miktarlar : 
Yatırılan sermaye miktarı : 
Yeniden-anlaşma : 
Yeniden-geçiş kâr oranı : 
Yıllanma modelleri : 
Yoğrulabilme : 

Zamanlararası 
Zamanlı-işgücü : 
Zaman tercihi : 
Zaman tüketen üretim yöntemleri : 

Financial assets 
Auction 
Auctioneer 
Quantity adjustment 

Gestation period 

Prediction 

Bastard golden age 
Practical capacity 

Pseudo production function 
Perverse case 
Labour-commanded 
Capital loss 
Capital gain 
Amount of  capital investment 
Restı-ained golden age 
Creeping platinum age 

Excess demand 
Full-cost pricing 
Perfect  foresiglıt 
Historical time 
Reswitching of  techniques 
Spectrum of  techniques 
Technical frontier 
Fundamental (Basic) equations 
Basic goods 
Non-basic goods 
Representative firm 

Well-behavcd production function 
Badly-behaved " " 

Production equilibrium 
Period of  production 
Production intensity 

False exchange, trading . 
False prices, quantities 
Amount of  capital invested 
Recontracting 
Reswitching rate of  profits 
Vintage models 
Malleability 

Intertemporal 
Dated labour 
Time preference 
Time-consuming production methods 
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Aksak rekabet 147-9, 198, 237, 242-3, 486, 
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verim; üretim fonksiyonu. 

Bardhan,  P.K.  494, 737 
Barkai,  H.  85, 738 
Basit üretim (idame) ekonomisi 14, 277-80, 

282, 349, 507, 509, 522 
Basit yeniden üretim 66-8, 74 
Baumol,  W.J.  271, 738 
Bekleyişler: beliısizlik unsura 148, 218; dur-

gun 109n, 209, 255, 255n, 261, 602, 
604, 613, 724; durgun durumda 224n; 
esnek olmayan 220, 458; intibaktı 255n, 
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260-1, 724; katsayısı 255n, 260-1; kısa 
dönem 117-8; uzun dönem 116-7, 192, 
214 ve dev.,  219-20, 269, 458 

Belirsizlik 119, 148, 149n, 177, 237, 410', 493, 
539, 659 

Bensusan-Butl,  D.M.  738 
Bhaduri,  A. 404, 547, 738 
Bharadıvaj,  K.R.  346, 738 
Bıçak sırtı 255, 257, 269 
Bileşik-iirün 329 ve dev.,  342, 350-1, 370; 

ve dayanıklı üretim araçları, sabit seı-
maye 335 ve dev.,  351 

Black,  J.  622, 738 
Black,  R.D. 106, 738 

Blaug,  M.  38, 85, 106, 136, 151, 194, 738 
Bliss,  C.J.  494, 738 
Bortkiewicz,  L. von 45, 56, 57, 738 
Bose, A. 38, 346, 738 
Böhm-Bavıerk, E. von 38, 89-90, 106, 153, 

157n, 159, 165, 172-4, 176-7, 184, 194, 
420, 738 

Bölünebilirlik 93-4, 97, 149-50, 352, 366, 
371, 420, 463, 523 

Bölüşüm: bireyler alasında 95, 138; denklem-
leri 372, 502, 508, 543n, 672; kısa v. 
uzun dönem 553, 733-4 

Brechling,  F.  739 
Bronfenbrcnner,  M.  85, 447, 738 
Brmon, M.  404, 738 
Bruno, M.  346, 404, 547, 708, 738 
Buğday-kâr (bölüşüm) teorisi, Ricardo'da 

18, 25, 28 

Buhran teorisi, Marx'ta 60, 75, 78, 84 
Burmeister,  E. 346, 447, 494, 519, 738, 739 

Bütçe sınırı, sınırlaması 101, 124-5, 125n, 
132-3; gelir-talep ilişkisi ve 200-01 

Bütüncülleştirme sorunu 154, 322, 420, 523-6, 
540; emek-değer teorisi ve 10 

Büyüme oram: beklenen e, gerçekleşen 252-
6, 260, 266-7, 572, 726; dışsallığı 398n, 
401, 461; kesimlerin, farklılaşması  70-3; 
maksimum 348-50, 361-2, 365, 366, 
376, 380; miktarlar oranı olarak 356, 
359-60; output v. talebin 250 ve dev., 
262, 264, 266-7, 375, 401 

Cuff,  J.T.  271, 739 
Cambridge tartışmaları 276 

Ceteris paıibus varsayımı 104-5, 107, 119, 123 
Champernoıvne,  D.G. 367, 708, 739 
Chang,  P. 657, 739 
Chenery,  H.B.  447, 739 
Chipman,  J.S.  136, 739 
Clark,  J.B.  89-91, 139n, 147n, 151, 181, 182n, 

184, 420, 524, 546, 739 
Clay-clay modeli 477-8, 497 
Clouıer  R.W.  221, 739 
Coats,  A. W.  106 
Cobb,  C.W.  447, 739 
Conarâ,  J.W.  194, 739 

Çoğaltan 200, 204 ve dev.,  236, 245-6, 260, 
551-2, 583, 585, 587, 592, 594, 717, 
719; gelir dağılımı, paylan ve 586, 590; 
gelir sınırlayıcı süreç olaıak 210-1, 
212, 218, 220, 232: ve bkz. miktar in-
tibakı. 

Dağıtılmayan kârlaı 565n, 637-8, 640, 722-3 
Davidson,  P. 136, 221, 657, 739 
Değer(ler), klasik: belirlenmesi -bkz. işgücü 

miktan, içerilen; iiyatlara dönüşümü 
39, 43 ve dev.,  295, 328, 527; mutlak-
göreli ayırımı 10, 50, 97-8; oranı, 
oranlan 10-12, 14, 25-7, 34, 42, 50-1, 
74, 299n; sistemi, değişkenleri 43, 328; 
soıunu, niceliksel ve niteliksel 5; talep 
ve 7-8, 14, 36; toplam 44, 46-7: ve 
bkz. emek-değer teorisi; işgücü zamam. 

Değer denklemleri, eşitlikleri 9-10, 12, 29 
31, 34-6, 39, 41 

Değerlendirme oıanı 639—41 
Değişim: ekonomisi 123; eşit- 14, 32, 100; 

iki aşaması 75; ilişkileri 93—5, 277; 
teknolojik bir zorunluk 13, 275 

Değişim değeıleri, oram: bkz. fiyat,  fiyatlaı. 
Değişmeyen değer ölçüsü 50 ve dev.,  276, 

296, 303 ve dev.,  308-9, 332, 535 
Debreu, G. 739 
Denge: bireysel ve toplumsal 92; kavramı 

95, 667 ve dev.,  671, 722; kısa dönem 
90, 108-10, 116-8, 125-8, 197, 208 ve 
dev.,  236, 245, 551-2, 712 ve dev., 
721-4, 732-3 »e bkz. düşük istihdam 
dengesi, firma  dengesi, genel denge; 
kıyaslamalan 96, 182n, 211, 371-2, 
389n, 409-10, 500, 530n, 599, 668-71, 
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676-7, 696 ve dev.,  726 ve bkz. kıyas-
lamalı statik; optimal 92; piyasa dönemi 
-si, anlık 109-10,118-9, 129; uzun dönem 
90, 110, 116-7, 247, 262 ve bkz. durağan 
durum; durgun durum. 

Dengeleyici oran: bkz. kntik oran 
Denison, E. F.  494, 739 
Depresyon 206, 217-8. 220, 220n, 255-6, 

267, 563, 610 
Desai, M.  15, 38, 57, 85, 739 
Deuıey, D. 739 
Diamond,  P.A. 494-5, 740 
Dimitriev,  V.K.  38, 57, 85, 740 
Dividant, dividant oranı 565, 637-8, 711, 

716-7, 722-3 
Dobb, M.  15, 38, 57, 106, 194, 221, 271, 277, 

346, 547, 622, 740 
Dobell,  A. 447, 494, 739 
Doğal büyüme oranı 264-5, 267-8, 349n, 

401-3, 409, 460, 483, 492, 536, 552, 
570, 573, 575-6, 605, 620, 728 

Dolambaçlı (dolaylı) üretim yöntemleri 157-
9; dolaylı-dolaysız işgücü oram ve 157-
8; etkinliği, verimliliği 157-60, 173-4, 
177, 180, 524 

Dolaysız üretim yöntemleri 157-8, 173 
Domar, E.D. 740 
Dougherty,  C.R.S.  519, 740 
Douglas,  P.H.  447, 740 
Doygunluk yasası 97 
Dönem analizi 107-10, 118, 211 
Drandakis,  E.M.  447, 494, 740 
Durağan durum (büyüme) dengesi 246 

ve dev.,  407, 445, 483, 514-5, 529, 531, 
536, 552-3, 568 ve dev.,  579, 583, 601, 
623 ve dev.,  662, 725 ve dev.;  kararlıbğı 
sorunu 247, 255 ve dev.,  261, 266-7, 
269, 401-3, 409, 451, 454-6, 458, 464, 
470-3, 490, 538, 569, 572, 582, 605, 
609-11, 650-1, 653, 725, 728, 733; op-
timal 365, 366n, 461-2; tekliği 464, 
468 ve dev.,  472-3; varlığı 255, 257, 
261, 354-5, 365, 451, 453-4, 464, 490-?, 
572-4, 579, 610-4, 623, 628 ve dev., 
634-6, 648-9: »e bkz. altın çağ; altın 
kural. 

Durgun durum dengesi 60-1, 63, 148, 161n, 
170, 170n, 173, 176, 180n, 181-2, 184, 
192, 224, 224n, 246, 341n, 389n, 511, 
ve dev.,  530-1, 598-9, 662 

Diialite: bölüşüm (gelir) ve harcama arasında 
551, 557; fiyat  ve miktar denklemleri 
(sistemleri) arasında 358-9, 378, 380-1; 
ücret-kâr ve tüketim-büyüme ilişkileri 

' arasında 378, 395 
Düşük istihdam dengesi 197-9, c02-8, 262, 

581-3: ve bkz. denge, kısa dönem 
Düşük üretim buhranı 257 

Edgevıorth,  F.Y.  89-90, 135, 147n 
Eisner,  R. 271, 494, 740 
Ekonomik aşınma 337-8, 340-1, 485 ve dev., 

491, 615 
Ekonomik v. serbest mallar 127, 356 
Ekonomi Politiğin  İlkeleri  4 
Ekonomi politik: konusu, yöntemi 3-6, 23, 

51; v. neoklasik iktisat 89, 93-6, 100, 
275, 521-2 

Emek-değer teorisi 6 ve dev.,  17, 28; ve değer 
ölçüsü sorunu 6-7, 55, 97; ekonomi poli-
tiğin birleştirici unsuru 4-5; t>. fayda-de-
ğer teorisi 97, 98n, 100; talep ve 7, 36 

Enflasyon  254-6, 561, 587, 611, 652, 711, 
729; bekleyişleri 654; kronik 563, 655; 
sınırı 561, 710, 717, 721, 730, 733-4 

Engels,  F.  745-6 
Entegre firma  579, 654 
Eş-maliyet doğrusu 412-3 
Eş-marjinallik ilkesi 92-3, 107, 112, 115, 

165, 347 
Eş-ürün doğrusu, eğrisi 412 ve dev.,  416-8, 

427, 432, 436 
Etkinlik birimi 439, 475, 481, 510 
Etkinlik fiyatları  506 
Euler teoremi 141, 421 
Extensive v. intensive marj 486-7 

Faiz 144, 173-5; -kâr ayırımı 144, 144n, 170n, 
225; basit v. bileşik 182-5, 318-9 

Faiz oram: doğal 164; -kâr oram eşitliği 170n, 
313, 353, 357-8, 458-9, 489n, 540, 561, 
564-5, 642, 653; maksimum -bkz. kâr 
oranı, maksimum; parasal v. reel 458, 
610-1; piyasa, cari 165, 167-9, 170n, 
178, 180, 188, 190-1; rijitliği 458; uzun 
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dönem 214n, 219-20, 564; yatırımın, 
sermayenin 164-6, 168, 170n, 172-3, 
179-80, 180n ve bkz. getiri oranı; kâr 
oranı. 

Faktör yoğunluğu: bkz. sermaye yoğunluğu 
Fayda 7, 92 re dev.,  175n, 347; birimi 97-8, 

98n, 100; fonksiyonu  93, 98-102, 125, 
125n, 127, 129, 133, 201-2; hedonist 
görüş ve 98; kardinal -ordinal ayırımı 98, 
102, 124; kıtlık ve 97; maksimizasyonu 
92-3, 101, 124, 1„5, 132-3, 137, 176, 
179, 201-2: ve bkz. fayda-değer  teorisi; 
marjinal fayda. 

Fayda-değer teorisi: genel deııge analizinin 
birleştirici unsuru 89-91; ve talep, ta-
lep teorisi 89-90, 92, 95, 97 ve dev. 

Fazla veren kesimler 289-300, 302 
Ferguson,  C.E.  447, 495, 519, 547, 657, 708, 

740 
Fiktif  biletler 134-5 
Findlay,  R. 735, 740 

Firma büyüklüğü 35-6; optimal 121-2, 145-
7, 148n, 150, 242 

Firma (üretici) davranışları, Wa1rasçı v. 
Marshallcı (Keynesçi) 111-4, 117-9: 
«e bkz. fiyatlandırma  yöntemleri; üre-
tim kararlan. 

Firma dengesi 107, 111 «e dev.,  122, 133, 
139, 204-5, 207, 408; uzun dönemde 
112, 117-8, 121-2, 146-7 

Fisher,  F.M.  447, 495, 740 
Fisher,  I.  89-91, 154n, 164n, 174-8, 180n, 

181, 187, 192, 194, 214-6, 504-5, 519, 
547, 740 

Fiyat-alıcı 135 

Fiyat, fiyatlar-  normal, denge: belirlenmesi, 
mal ve işgücü yaklaşımı 315n; bölü-
şüm, ücret ve kâr ile ilişkisi 13, 21-2, 
27, 42-3, 50-5, 95, 155n, 276, 282-3, 
296 ve dev.,  310-2, 315 ve dev.,  327, 
335, 342, 344-5, 363, 365, 369-70, 375, 
470, 499, 525-6, 649, 673n ve bkz. fiyat 
etkisi; ve değerler, değerlerden sapması 
39, 42-50, 55, 100, 276, 288, 292, 297-
8, 300-01, 311, 315, 328, 334, 339, 374, 
526-7; değerlere dönüşümü 295; işgücü 
zamanı cinsinden ölçülen 45-6, 50-5, 

288, 292, 298-9, 313, 315, 328, 370, 
373, 525; miktarlar oranı olarak 6, 
126; pozitifliği  310-1, 334-5, 357; tek-
liği 37, 353, 362; toplam 44, 47, 54, 
315-6; ücret ve kârlara indirgenmesi 
315-8 

Fiyat denklemleri, sistemi 21, 25, 43-7, 52-4, 
278-9, 297, 318, 326, 336-7, 343, 357-8, 
374-5, 398, 499, 512, 515, 517, 645, 
647; değişkenleri 43, 328, 369, 378 

Fiyat etkisi 379-85, 390-1, 399, 470, 501, 
526-7, 538, 554n, 574-6, 632, 702: ve 
bkz. Wicksell etkileri. 

Fiyat intibakı 118-9, 198, 224-5, 232, 551-2, 
557-8, 569, 586-8, 711, 716 ve dev.; 
hızı 199 

Fiyat mekanizması: bkz. piyasa mekaniz-
ması. 

Fiyat yapıcı 135, 199 
Fiyatlandırma yöntemleri, davranışları 111— 

3, 223, 229, 237, 237n, 241n: ve bkz., 
firma  davranışları. 

Friedman,  M.  106, 136, 740 
Frisch,  R. 136, 740 
Fukuoka,  M.  596, 741 

Garegnani,  P. 346, 547, 741 
Gelir: etkisi 103-5, 125n; gerçekleşen ve plan-

lanan 200-2; tanımı 225, 2?3 
Gelir akımı: beklenen, bekleyişleri 176-8, 

187-9, 192, 214-5, 224, 246; cari değeri 
188-90, 214-5; seçimi 187-9; zaman 
içindeki dağılımı 177-9, 188-9 

Genel denge 89-91, 123 ve dev.,  137, 149n, 
200-04, 210, 347, 407, 420, 464; değişim 
-si 123-04, 134; dinamik 347; Keynes v. 
Walras'da 197-9, 203-4; kararhlığı 123, 
128-31, 134; üretim -si 123, 131-4 

Genel  Teori  İ l in, 197-8, 207, 211, 219, 223-4, 
232, 245, 551 

Genişleyen yeniden üretim 66, 68 ve dev. 
Georgescu-Roegen,  N.  367, 741 
Gerakis,  A.S. 447, 741 
Gerekli büyüme oranı 74, 249 ve dev.,  262-3, 

265-7, 349n, 401, 450n, 451, 569, 605, 
726; doğal büyüme oranına intibakı 
267, 401, 409, 451, 536-7, 553, 569-73, 
651, 728, 733; sabitliği, tekliği 249, 
257, 26S-7, 269: ve bkz. durağan durum. 
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Getiri oram 154, 164n, 180n, 187 ve dev., 
491, 504 ve dev.,  541 ve dev.-,  alternatif 
tüketim akımlarından doğan 191, 505-
6, 519; azalan 191; büyüme oranı ve 
514-5; çoklu 518; faiz  ve 164n, 190-3; 
fiyat  sorunu ve 192-3, 544; fiziksel 
191, 193, 506, 516-8, 542; kâr oranına 
eşitliği 504, 506-10, 513 ne dev.,  541, 
543 ve dev.,  726; net 482, 511; sermaye 
teorisinin temel kavramı 504; tanımı, 
tanımları 190-1; teknokratik bir kav-
ram olarak 504; teknolojik gelişme ve 
509-10; vazgeçilen tüketimin karşılığı 
191, 365, 504-6, 545-6; verimlilik kıs-
tası olarak 187, 190; yatırımın (serma-
yenin) marjinal etkinliği (verimliliği) 
ve 192, .,15-6, 507, 509-11 

Girişimci: arz fiyatı  114, 144, 146, 225; fonk-
siyonları 148-9, 149n; kârı 144-8, 149n, 
180n; marjinal verimliliği 144-5, 148; 
üretim faktörü  olarak 144—5 

Griliches,  Z.  447, 741 
Groeneuıegen,  P.D. 15, 741 
Grossman, H.I.  221, 741 

Hahn,  F.H.  271, 367, 447, 494-5, 547, 577, 
657, 739, 741 

Harcourt,  G.C.  346, 404, 495, 519, 547, 577, 

596, 657, 708, 735, 741, 742 
Harris  D.J.  85, 742. 

Harrod,  R. 74-7, 221, 245-9, 254-5, 257, 
262-5, 267, 269, 269n, 271, 346, 349n, 
401, 403, 407-9, 436, 449-52, 458, 536, 
551-3, 569-70, 572, 605-9, 620, 726, 
728, 732-3, 742 

Harrod, teorisi ve yöntemi 245, 269-70 
Hayek,  F.A.  194, 742 

Hayvansal güdü 712, 726, 729; fonksiyonu 
713-4, 732 

Heathfield,  D.F.  447, 742 

Heterojen mallar sorunu 318, 497-8, 503, 
511, 523 ve dev.,  535, 538, 544, 546 

Hızlandıran 246, 251, 269, 602, 606, 608, 653 
Hicks,  J.R.  106, 136, 151, 221, 271, 367, 404, 

434, 447, 547, 742 
Hilferding,  R. 752 

Hirshleifer,  J.  194, 742 
Hisse senetleri: bkz. menkul kıymetler 
Horouıitz,  D., 742 
Huni,  E.K.  742 
Hurdalaşma, hurdaya çıkarma 336, 478, 

486-7, 489-91, 615, 618-9 

inada,  K.I.  494, 743 
IS-LM yaklaşımı 197-8, 219-20 

içsel denge 725, 733 
ikame, faktörler  arasında 93-4, 120, 132, 

142, 149, 348-9, 410 ve dev.,  507, 511, 
540, 676: etkisi 428; ex ante-ex post 
476-8, 484, 486, 497-8, 510, 710 ve bkz. 
teknik seçimi; sınırlı 412-4, 546; sürek-
li, sınırsız 93, 97, 149, 409, 414, 450, 
463-4, 476, 503, 533-5 

ikame, mallar arasında 93-4, 99-101, 129-130; 
etkisi 104-5; farklı  dönemlerdeki 176, 
178; kuvvetli 130; sürekli, sınırsız 93, 99 

ikame esnekliği 422 ve dev.,  430-3, 446, 462, 
472; birim 423-4, 429, 439, 441, 459, 
462, 521; faktör  telep esnekliğine etkisi 
424; ve gelir, faktör  paylan 423-4, 
429-30, 432-3, 459, 521; hasılanın üc-
ret esnekliği ve 424, 430 

ikame malları 103, 105, 125n, 129-30 
indirim teorisi 56 

işgücü: basit 8, 36-7; dağılımı, kesimler ara-
sında 8, 14, 68, 225, 227, 375-6, 464, 
468, 508-9, 527, 540, 718; dağılımı, 
zaman içinde 160-1, 166n, 182, 185, 
319, 321, 685-7, 689; heterojen 36-7, 
286; homojen 8, 34, 36, 40, 286, 351, 
419, 710; kullanım süresinin farklılaş-
ması 40-41, 153, 156, 159-61; mal ha-
line dönüşmesi 17, 29; nitelikli 36, 69, 
351; ölçü birimi olarak 45-6, 98; talep 
fiyatı  203-6; yeniden üretimi 13, 17, 
30-1, 36-7, 59, 64, 66, 278, 280, 285-6, 
285-6, 349-53, 523, 636 

işgücü arzı: büyüme oranı 69, 75, 262-5, 
267-8, 349, 401, 407, 449-52, 456-8, 
461-2, 470, 478, 491, 514, 553 ve bkz. 
doğal büyüme oranı; sınırsız 140, 349-
50, 371; talebe intibakı 25, 78, 267-8; 
ücretler ve 24-5, 61, 78, 205, 450, 457, 
483, 553, 558; yetersizliği 266, 268. 
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işgücü zamanı, miktarı: dolaylı-dolaysız aja-
nını 7-9, 315-7, 672; dolaylı-dolaysız 
oram, 11, 33, 39-42, 77, 157-8, 299n, 
718-9; etkinlik birimiyle ölçülen 439; 
içerilen, belirlenmesi 7 ve dev.,  25-6, 
29-30, 34-40, 79, 154-5, 288 ve dev., 
334; satın alınabilen 17, 45-6, 48, 50-1, 
208n, 288, 292, 298n, 313, 317; toplum-
sal olarak gerekli 7-8, 35: ve bkz. değer 
(ler); zamanlı-işgücü. 

İşgücünün değeri 17, 26-34, 41, 43, 67, 78, 
140, 282, 328; oranları 36; ücrete dö-
nüşmesi 328 

işgücü talebi 23-5, 137, 172, 204-6, 264n, 
409, 428, 457, 483; arza intibakı 173; 
büyüme oranı 262-5, 267 

İşgücü verimliliği: marjinal, ücrete eşitliği 61, 
142-4, 171, 203-4, 206-7, 421 ve dev., 
465, 479-80, 487-90, 703-4; marjinal, 
ücret ve kâr toplamına eşitliği 22, 142-
3; teknolojik gelişme ve 77, 79, 81-2, 
84, 262-3, 264n, 540, 597 

İşgününün uzunluğu 31 

Jaffe,  W.  136, 221, 743 
Jevons,  W.S.  89-90, 106, 153-7, 162n, 164-5, 

194, 743 
Johansen,  L. 15, 106, 495, 539, 743 
Johson,  H.G.  494, 735, 743 
Jorgensen,  D. W.  271, 447, 495, 743 

Kalın,  R.F.  271, 592, 657, 743 
Kaldor,  N.  38, 136, 194, 244, 271, 547, 552-3, 

563, 576-7, 579, 581-3, 586-7, 594-6, 
600, 602, 604, 606-7, 610, 613-4, 616, 
618, 622, 636-7, 639, 641-2, 645, 651, 
653, 657, 711, 731-3, 743-4 

Kalecki,  M.  221, 232-3, 237, 237n, 240, 242-
4, 551, 557, 577, 744 

Kamerschen,  D.R. 744 
Kapasite: fazlası,  kullanılmayan, düşük, 217, 

237n, 241, 255, 266-7, 615, 619, 651, 
711, 716, 729, 733; kullanım derecesi 
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Keynes,  J.M.  75, 89, 111, İ l in, 135, 177, 

192, 197-200, 202-9, 211-2, 214-5, 
219-21, 223-5, 2?8n, 232-3, 236, 243-8, 
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92, 138; gelişimi 89-91; rasyonellik norm-
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461, 471-2; klasik, sınıfsal  36, 59, 79, 
81, 233-5, 268, 353, 366, 369, 398, 400, 
450, 453-4, 461, 469, 471, 554, 556-7, 
563-4, 585-7, 608, 615, 619, 644, 652, 
654, 697, 711, 731 

Tâtonnement 128, 134-5, 199, 203, 208 
Tek-mal varsayımı 192-3, 197, 419-20, 421n, 

441, 464, 474, 497-8, 503-5, 507, 511, 
525, 527, 541, 544, 554, 554n, 709 

Tekniğin geri gelmesi 322-4, 326, 345, 388, 
393, 472, 518, 529 ve dev.,  535, 539, 
545, 634, 681, 705 

Teknik dinamizm 601, 613 
Teknikler tayfı  677 
Teknik seçimi 37, 97, 163, 171, 320 ve dev., 

342-5, 347, 358, 369, 386 ve dev.,  409-
10, 411 ve dev.,  457, 470, 489n, 499-
500, 529, 533-9, 544, 574, 576, 611, 
627, 633-4, 642, 672 ve dev.,  682, 684, 
695-6, 710, 731; ex ante-ex post 477-8, 
484, 486-7, 710, 713; kâr bekleyişleri 
ve 269, 269n, 371, 710, 712-3; sınırlı 
60; sosyalizmde 397; temel ve temel 
olmayan malların 342-3; toplumsal 
olarak etkin 395, 395n; ve tüketim, 
tüketim maksimizasyonu 395-7 

Teknik sınır 677-8 

Teknolojik bağımlılık 13, 94, 276-7, 284, 
318, 370 

Teknolojik gelişme: birikim, yatırımlar ve 
60, 65, 68-9, 77, 96, 433, 445, 473-5, 
539, 599-601, 605, 609, 613-4; ve bö-
lüşüm, gelir payları 63-6, 77-8, 80-1, 
84, 434 ve dev.,  444-6, 460, 597, 619, 
692 ve dev.,  731-2; gökten inme nite-
liği 434, 445, 474; Harrod-nötr 248n, 
262-3, 436-40, 444-5, 449, 460, 476, 
483, 487, 489, 492, 576; Hicks-nötr 
434-6, 438-45; içerilmiş 433, 445, 473 
ve dev.,  483, 489, 491, 509-10, 614; 
içerilmemiş 433-4, 445, 474, 482, 509; 
işgücü-artışlı 444, 445n, 476; işgücü-
kullammlı 434, 436-7, 440-1, 444-5, 
445n, 690-4, 698; işgücü-nört 690, 693-
4; işgücü-tasarruflu  263, 268, 444, 690 

692-4, 698, 732; makine kullanımı ve 
64, 77, 78; monopoller ve 474; nötr 434, 
444, 598-9, 605, 722, 728; Robinson-
nötr 694, 722, 727; sermaye-artışlı 444, 
445n, 476, 483, 492; sermaye-kullanını-
lı 434, 436-7, 441, 445, 445n, 690, 692, 
694, 698; sermaye-nötr 263, 691, 693-4, 
698; sermaye-tasarruflu  444, 692-4, 698; 
Solow-nötr 440-5, 475-6; uyarılmış 
268, 474 

Teknolojik işsizlik 64, 75, 78 
Temel denklemler: Keynes'de 224; Sraffa'da 

333 
Temel mallar 284-6, 300, 304-5, 332, 342, 

344, 353, 363n 
Temel olmayan mallar 284-6, 311-2, 332-3, 

342-4, 353, 363n 
Temsilî firma  110-3, 116, 119, 122, 239, 579 
Thompson,  G.L. 367, 744 
Tobin,  J.  408n, 494, 657, 752 
Tovmsend,  H.  752 
Transformasyon  fonksiyonu:  bkz. üretim fonk-

siyonu 
Transformasyon  problemi 39 ve dev.,  55, 

276, 276n, 295, 328, 535; Marx'ın çö-
zümü, yöntemi 43-5, 47-8, 79 

Turnpike teoremi 366n 
Tüketici davranışları 92, 99 ve dev.,  123, 

125, 132-3, 201, 407; normları 89 
Tüketim: akımı 191, 505, 507; asgari v. artık 

282; -büyüme ilişkisi 376-8, 395-7; 
durgun durumda 62; düşük 60; fonksi-
yonu 177-8, 208, 210, 210n; -kâr çeliş-
kisi, ilişkisi 395-7, 537-8; maksimum, 
maksimizasyonu 461-2; üretimle eşan' 
lanması 181 

Util 100 
Uzak görüş 176, 178, 410, 493, 642 
Uzaıva,  II.  494, 752 

Ücret: doğal v. piyasa -i 24-5; eşit, eşitlen-
mesi 19-20, 31, 41, 343, 354, 465, 479, 
509, 649; farkhlaşması  36-7; -fiyat 
kovalamacası 561, 655; fonu  teorisi 
180; maksimum, maksimizasyonu 49, 
167-9, 288, 325, 374, 380, 391, 588; 
mallan 63, 285, 287; ölçülmesi 55-6, 
286-7, 302, 308, 310, 327, 335, 343; 
pazarlıkları 205-6, 233, 286, 408, 553, 
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651-2, 654-5, 710, 732; saat başına 31; 
-tüketim eşitliği 366, 378, 462, 471, 
557: ve bkz. asgari geçimlik ücretler; 
parasal ücretler. 

Ücretli işçilik 277, 507 
Ücret-kâr (faiz)  oranı ilişkisi 5, 25-7, 34, 

48-9, 51-3, 55-6, 63, 82-4, 155n, 168-
71, 276, 296 ve dev.,  302, 308 ve dev., 
312-3, 319 ve dev.,  327, 335, 373-4, 
379, 383 ve dev.,  412-3, 499, 527 ve 
dev.,  647, 659, 673, 682, 692, 713; doğ-
rusal 375, 393, 500-3, 526, 528, 530, 
535, 540, 544, 546; ekonominin tümü-
nün, teknolojinin 394, 414, 429, 429n, 
441, 470, 502, 517-8, 530, 535, 546 

Üretici-tüketici ayırımı 92 
Üretim: biçimi 5, 17, 282, 504, 522n; denk-

lemleri 29, 280, 282, 284, 287; fiyatları 
43, 94-5, 153; güçleri 6, 66, 78, 84, 522; 
ilişkileri, toplumsal 4-5, 28, 84, 93, 
277, 507, 521-3; ilişkileri, teknolojik 5, 
8, 94, 410, 521; tek yönlü bir akım ola-
rak 94, 153, 275, 370 

Üretim araçları; mülkiyeti, sermaye haline 
dönüşmesi 17, 27-8, 68, 277-8, 281, 
365, 522-3, 563, 636 

Üretim dönemi 157, 159 ve dev.,  173, 180, 

181 ve dev.,  187, 317-20, 320n, 322-3, 
326, 524, 731; bileşik faiz  ve 182-5, 
317; faiz,  kâr oranı ve 158 ve dev., 
182 ve dev.,  322; mutlak 159-62; opti-
mal 168-9, 172; ortalama 159-63, 166n, 
170, 182-4, 186, 186n, 524; output ve 
163-5, 167, 170, 181-2, 184, 187; sabit 
sermaye ve 182, 185-6; seçimi 163, 
165 ve dev.,  185, 323; ve tasarruf  talebi 
179-80; ücret ve 165-9, 185; verimlilik 
kıstası olarak 159, 163, 180n, 181, 187 

Üretim faktörleri:  ana 153, 165, 172; birey-
ler arasındaki dağılımı 95, 131, 138; 
doğal 350, 371; tüketimi 131 

Üretim (transformasyon)  fonksiyonu:  boyut 
katsayısı 425; C.E.S. 430 ve dev.,  443-
4; Cobb-Douglas 425 ve dev.,  431-3, 
441, 444, 462, 476, 483, 492; doğrusal, 
doğrusallığı 141, 143, 145; durgun du-
rumda 181-2, 182n; düşünsel 503, 503n; 
etkinlik katsayısı, parametresi 425, 

431, 438; ex ante 477-9, 486-7, 489, 
492, 677-8, 710; ex post 477-9, 491, 
677; faktör  (işgücü, sermaye) esnekliği 
425-7, 435-6, 441-2, 460, 462; faktör 
yoğunluğu katsayısı 427, 431-2; ho-
mojen, homojenliği 141, 143, 145, 418, 
425; ikame katsayısı -bkz. ikame es-
nekliği; konveks 134, 141, 704; ölçeğe 
göre sabit verimli 141 ve dev.,  418-9, 
421, 425-7, 429-32, 439, 441, 446, 449, 
521; Ricardo'da 22, 523; sabit v. değiş-
ken oranlı 410; ve teknolojik gelişme 
433 ve dev.,  476, 481; uyumlu 419-22, 
424, 432, 434, 472-3, 506, 509, 538, 
623, 626-7, 630-1, 634, 678, 680-1; 
varlığı 503, 523, 526, 529 

Üretim kararları 92, 107-8, 118, 135, 200, 
203, 211n, 213, 270, 539; bekleyişler 
ve 74-5, 107, 116, 199, 209, 252 

Üretim tekniği, teknolojisi; rijitliği, sınırla-
maları 60, 92-3, 349n 

Üretim yoğunluğu, kesimlerin 8, 34-6, 44, 
51, 56, 68-9, 94-5, 225-6, 275, 277, 
307, 309, 330-1, 350-2, 371, 384, 399, 
471, 508, 512-3; büyüme oram ve 72, 
74-5, 354-6, 358, 361-2, 376, 399, 402-
3, 500, 661; ve kâr oranı 63, 354, 358-
60, 375, 661 

Verimlilik eğrileri 676-8, 681, 683, 695, 697-8, 
Viner,  J.  136, 752 
von Neumann,  J.  347-54, 356, 358, 367, 369-

70, 752 
von Neumann teknolojisi 351 
von Weiser,  F.  89-90 
von Weizsacker,  C.C.  194, 752 

Walras,  L. 89-91, 98,112,123,128, 131-2, 134-
6, 138-9, 139n, 146-7, 147n, 149, 149n, 
151, 197-204, 210, 347, 407, 420,752 

Walras yasası 128-30, 134, 200; geçerliği 
198-9, 202 

JValters,  A. A. 447, 752 
Weintraub,  E.R. 136, 221, 752 
Weldon,  J.C.  447, 708, 737 
Whitaker,  J.K.  495, 752 
Wieksell,  K.  89-91, 106, 139n, 146-9, 151, 

153, 154n, 163-5, 170n, 172, 176, 180-
2, 184, 194, 353, 420, 731, 753 
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Wicksell etkileri 169, 185, 323, 326-7, 382, 
382n, 386, 390-1, 393-4, 428, 470, 501-
2, 526, 530-2, 537, 543, 545, 634, 673, 
678, 681 ve dev.,  690, 698-9, 701, 720-
1, 731; reel-fiyat  aynımı 323n, 184, 
388-90, 394, 533-5 

Wicksteed,  P.H.  89-91, 139n, 145-6, 147u, 
İSİ, 420, 753 

ffilson,  G.W.  14, 753 

Winternitz,  J.  57, 753 

Wolfsetler,  E. 15, 753 

Worswick,  G.D.N.  735, 753 

Yaari,  M.  751 

Yanlış değişim, fiyatlar  131, 135, 199-200, 
203-4, 208, 279; gelirler, miktarlar 
199-200 

Yaparak öğrenme 445, 600, 606 
Yatırılan sermaye miktarı 155-7, 160-2 
Yatırım, yatırımlar: arz fiyatı  -bkz. sermaye; 

ekonomik ömrü 485 ve dev.,  490-2, 
539, 615, 618-9, 621 ve bkz. ekonomik 
aşınma; ex ante-ex post ayırımı 212, 
247, 249-53; faiz  esnekliği 216-20, 246, 
458-9; gerçekleşen v, planlanan 212-3, 
254; kapasite etkisi 245-8, 252, 582-3, 
609; marjinal etkinliği -bkz. sermayenin 
marjinal etkinliği; risk unsuru 458, 
603, 617-8, 653, 712, 714; talebi, talep 
fiyatı  -bkz. sermaye; tasarruflardan  ba-
ğımsızlığı 192, 212, 224-5, 233, 245, 
270, 408, 449, 602, 615, 641, 651; uyarıl-

mış 246, 260-1, 581-3, 602 ve dev., 
610, 613, 615; yenileme maliyeti 192 

Yatırım kararları (davranışı, fonksiyonu): 
bekleyişler ve 59-60, 115-7, 214 ve 
dev.,  220n, 246, 258, 269, 478, 539, 
553, 573, 602 ve dev.,  610-1, 614-5, 
617-20, 651, 664 ve dev.,  669, 677, 
712 ve dev.,  724; Harrod'da 246, 251, 
269, 573, 732; Keynes'de 214 ve dev., 
246, 269, 711, 732; Marx'ta 59, 69, 
73-4 

Yatırım-tasarruf  dengesi sorunu: ex ante-ex 
post 212, 245, 247, 249-50, 254, 585, 650 

Yedek işgücü, işsizler ordusu 66, 78, 80-1, 
84, 458 

Yeniden-anlaşma 135 
Yıllanma, yıllanma modelleri 164, 181n, 

473 ve dev.,  497-8, 538, 541, 613 ve dev., 
653 

Yoğrulabilme varsayımı 420, 434, 457, 463, 
473, 475-8, 497-8, 502-4, 526, 539, 614 

Zamanlı-işgücü miktarları 315 ve dev.,  328, 
334, 339 

Zaman tercihi 153-4, 154n, 173 ve dev.,  180n, 
187-8, 353; nedenleri 176-8; oranı 
175-6, 179-80, 191-2 

Zaman tüketen üretim yöntemleri 158 ve 
bkz. dolambaçlı üretim yöntemleri 

Zaman unsuru; iktisat teorisinde, model-
lerde: düşünsel 211, 347, 410, 669; ta-
rihsel 210, 214, 232, 318, 341, 347, 365, 
371, 410, 659, 670 







Fi vatı: 450,—TL. 


