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John Maynard Keynes (1883-
1946) iktisat yazınının en önde 
gelen kişileri arasındadır. 1936 
yılında yazmış olduğu The 
General Theory of Employment, 
Interest and Money (Kısaca 
Genel Teori) adlı kitabı K. 
Marks’ın Kapital’iyle birlikte 
üzerine en çok kitap, makale 
kaleme alınan yapıttır. 

Keynes’i bu kadar önemli kılan 
olgu elbette klasik iktisadı ters 
yüz etmesidir, üstelik bunu 
kapitalizmin dinamiklerine 
karşı çıkarak yapmıştır. 
Bu katkısından dolayı son 
dönemlerde Keynes’in sosyalist 
olup olmadığı tartışması yeniden 
alevlenmiştir (Fuller, 2019). Bu 
konuda yeni yapılan yorumlarda 
Keynes’in, Marksist Olmayan 

Sosyalist (liberal sosyalist) 
olduğu yönünde görüşler 
ağır basmaktadır. Bu kabule 
dayanak olabilecek kaynaklar da 
bulunmaktadır. Örneğin Keynes 
1939’da İngiltere’nin saygın 
haber dergisi New Statesman’e 
(Dergi hala bu kimliğini 
koruyor) şöyle diyordu: 
“Sorun, 19. yüzyılın laissez-
faire’ciliğinden liberal sosyalizm 
dönemine geçmeye hazır 
olup olmadığımızdır. Liberal 
sosyalizmle, bireyi -seçme 
özgürlüğünü, inancını, düşünce 
yapısını ve ifade biçimini, 
işletmesini ve mülkünü- 
koruyarak ve ona saygı duyarak 
toplumsal ve ekonomik 
adaleti sağlamak üzere, ortak 
amaçlar doğrultusuyla örgütlü 

bir topluluk gibi hareket 
edebileceğimiz bir sistemi 
kastediyorum” (Moggridge, 
1985:43). Bu saptamadan yola 
çıkarak Keynes için Sosyalist 
kimlik vermekte zorlanılıyor 
olunsa da O’nun en azından 
“kapitalizmin terbiye edicisi” 
olduğunu söyleyebiliriz.  

Keynes’in Genel Teori’den önce 
yazdığı kitaplar içinde en fazla 
öne çıkan kitabı olan  “Barışın 
Ekonomik Sonuçları”, O’nun 
iktisatçı, daha da ötesi politik 
iktisatçı kimliği kadar, bir 
devlet adamı hatta diplomat 
kimliğinin de üst düzeyde 
olduğunu göstermektedir. 
Aslında Keynes bu kitapla Alfred 
Marshall (1842-1924) üzerine 
yazdığı makalede tanımladığı 
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“Usta İktisatçı” (Master-
Economist) kimliğine eriştiğini 
daha 1919’da göstermiştir. 
Keynes’in tanımlamasıyla Usta 
İktisatçı “belirli bir düzeyde 
tarihçi, devlet adamı ve filozof 
olmalıdır. ...Sembolleri anlamalı 
ve sözcüklerle konuşmalıdır. 
Genel olanın içinde özel olanın 
üzerinde düşünülmeli ve soyut 
olanla somut olanı aynı düşünce 
yolculuğu içinde ele almalıdır. 
Geleceğe yönelik amaçları 
için, geçmişin ışığında bugünü 
incelemelidir. İnsan doğasının 
veya kurumlarının hiçbir kısmı 
Usta İktisatçı’nın ilgi alanının 
tamamen dışında olmamalıdır. 
Usta İktisatçı amaç sahibi olmalı 
ve eş anlı olarak ruh haline ilgi 
göstermemelidir. Bir sanatçı 
kadar mesafeli ve dürüst olmalı, 
ancak yeri geldiğinde de bir 
siyasetçi kadar yeryüzüne yakın 
olmalıdır” (Keynes, 1924:322).

Keynes tüm savaşlara, 
dolayısıyla I. Dünya Savaşı’na da 
karşıydı. Nitekim 1916 yılında 
savaşa çağrıldığında vicdani 
retçi olarak bu çağrıyı yerine 
getirmeyi kabul etmemiştir. 
Savaşın ardından 18 Ocak 
1918’de Almanya ve müttefik 
güçler arasında başlayan 
Paris görüşmelerinde İngiliz 
heyetinin içinde yer almıştır. 
Burada yapılacak Antlaşma’nın 
gelecekte yeni savaşlara neden 
olmaması gerektiği yönündeki 
görüşlerini bıkmadan aktarmaya 
çalışmıştır. Almanya üzerine 
yüklenilen savaş tazminatlarının 
ağır olduğunu, özellikle 

Fransa’nın Almanya’nın kömür 
havzasını işgal etmesine karşı 
durmuştur. Almanya’ya kabul 
ettirilmeye çalışılan barış 
koşullarının (toprak kaybı ve 
tazminatlar) ağır olduğunu, 
bunları yerine getirmesinin 
mümkün olmadığını, bunun 
uluslararası boyutta ciddi 
sorunlar doğuracağını her 
ortamda dile getirmiştir. 
Barışın Ekonomik Sonuçları 
kitabında karşılaşılacak olası 
durumu şöyle anlatmıştı: 
“Avrupalı Müttefiklerin bu 
borçları anapara ve faiziyle 
birlikte ödemesinin imkânsız 
olduğunu söylemek biraz 
abartılı olabilir ama onları buna 
mecbur bırakmanın kesinlikle 
ezici bir yükü dayatmak olacağı 
açıktır. Bu nedenle de sürekli 
olarak bu ödemeden kaçma ya 
da yan çizme girişimlerinde 
bulunmaları beklenebilir ve 
bu girişimler önümüzdeki 
yıllar boyunca sürekli bir 
uluslararası sürtüşme ve kötü 
niyet kaynağı olacaktır. Borçlu 
ülke alacaklısını sevmez ve 
Fransa, İtalya ve Rusya’dan şayet 
gelecekteki gelişimleri yıllar 
boyu bize ödemek zorunda 
oldukları bu yıllık vergi 
nedeniyle engellenecekse, bu 
ülkeye ya da Amerika’ya yönelik 
iyi niyet duyguları beklemek 
faydasızdır. Onlar açısından 
dostlarını başka taraflarda 
arama yönünde müthiş bir 
teşvik edici neden oluşacak ve 
gelecekteki barışçıl ilişkilerde 
herhangi bir kopuş her zaman 

dış borç ödemelerinden 
kurtulmak gibi muazzam bir 
avantajı beraberinde getirecek 
ama buna karşılık bu büyük 
borçların affedilmesi halinde 
de yakın zamanlarda bir araya 
gelmiş ulusların dayanışma ve 
gerçek dostlukları teşvik edilmiş 
olacaktır” (Keynes, 2020:224).

Ancak Keynes’in bu fikirlerine 
ne ABD ve Fransa ne de 
İngiltere heyet başkanları 
ilgi göstermedi. Keynes de 
bunun üzerine görüşmelerden 
çekildi, İngiltere’ye geri döndü. 
Hızla “Barışın Ekonomik 
Sonuçları” üzerine çalışmaya 
başladı (Davidson, 2009:157). 
Bu arada 28 Haziran 1919’da 
Paris’in banliyösü Versay’da 
(The Treaty of Versailles) 
Antlaşma taraflar 
arasında imzalandı. 
Antlaşma ile Almanya’nın 
silahsızlandırılması, geniş 
bir toprak parçasının (65 bin 
km kare) Belçika, Fransa ve 
Polonya’ya bırakılması kabul 
edildi. Almanya tüm kolonilerini 
kaybetti. Yine Antlaşma ile 
Almanya’nın müttefik ülkelere 
savaş tazminatı olarak 132 
milyar altın mark ödemesi 
kararlaştırıldı. Keynes özellikle 
görüşmelerde Fransa’nın 
açgözlülüğünü anlatırken 
“Muazzam savaş harcamaları, 
fiyat enflasyonu ve paranın 
değer kaybetmesi, değer 
biriminde tam bir istikrarsızlığa 
yol açarak, finansal meselelerde 
sayı ve büyüklük duygumuzu 
tümüyle yitirmemize neden 
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oldu. Bizim olasılık sınırları 
olduğuna inandığımız nokta 
öyle devasa ölçülerde aşıldı ve 
beklentilerini geçmiş üzerine 
kuranlar o kadar çok yanıldı ki, 
sokaktaki insan artık kendisine 
azıcık uzmanlık kisvesi altında 
söylenen her şeye inanmaya 
hazır ve rakam ne kadar büyükse 
o kadar kolay yutar hale geldi” 
diyordu (Keynes, 2020:155).

Keynes barış görüşmelerinin 
başından itibaren Almanya 
üzerine bu kadar ağır koşullarla 
gidilmemesi gerektiğini, bu 
koşulların kabul edilmesi 
halinde bile uygulanmasının 
zor olacağını, ancak bunun 
bedelinin Avrupa için 
yüksek olacağını yüksek sesle 
söylüyordu. Nitekim öyle de 
oldu; daha 1921’de Almanya’nın 
savaş tazminatı miktarı 41 
milyar altın marka düşürüldü. 
Almanya bunun da çok az 
kısmını ödedi, tazminatlar 
ödenmeyince Fransa, Ruhr 
kömür havzasını işgal etti. 
Almanya bu işgale pasif 
direnişle karşılık verdi. Sorun 
çözülmedi, fakat Almanya 
hiperenflasyona teslim oldu, 
Ekim 1923’te fiyatlar günlük 
%21 artmaya başladı, böylece 
ülkede fiyatlar 3 gün, 17 saatte 
ikiye katlanırken, aylık enflasyon 
da %29.000’e ulaştı. Keynes 
bunlar yaşanmadan Barışın 
Ekonomik Sonuçları kitabında 
Lenin’e de atıfta bulunarak 
şöyle diyordu: “Lenin’in 
Kapitalist Sistemi çökertmenin 
en iyi yolunun parayı yoldan 

çıkartmak olduğunu söylediği 
anlatılır. Devletler, aralıksız 
bir enflasyon süreciyle 
vatandaşlarının sahip olduğu 
varlığın önemli bir bölümüne 
gizlice ve görünmeden el 
koyabilir. Bu yöntemle sadece 
el koymakla kalmazlar; keyfi 
olarak el koyarlar ve bu süreç 
pek çoğunu yoksullaştırırken 
aslında bazılarını zenginleştirir. 
Servetin bu keyfi yeniden 
düzenlenişinin görülmesi, 
mevcut servet bölüşümünün 
sadece güvenliğini değil, onun 
adaletine olan güveni de sarsar. 
Sistemin kendilerine hak 
ettiklerinden ve hatta beklenti 
ve isteklerinden de öte nimetler 
sağladığı kişiler, enflasyonist 
politikalarla yoksullaşmış 
burjuvazinin en az proletarya 
kadar nefret ettiği ‘vurguncular’ 
haline gelir. Enflasyon devam 
edip de paranın reel değeri 
bir aydan diğerine vahşice 
dalgalandıkça, borçluyla alacaklı 
arasında kapitalizmin nihai 
temelini oluşturan bütün kalıcı 
ilişkiler öylesine bozulur ki, 
neredeyse anlamsızlaşır ve servet 
edinme süreci yozlaşarak bir 
kumar ve piyangoya dönüşür” 
(Keynes, 2020:193)1.

Görüldüğü üzere Anlaşmanın 
yarattığı körleşmeyi Keynes 
daha Aralık 1919’da “Barışın 
Ekonomik Sonuçları” kitabıyla 
gözler önüne sermiştir. Kitap 
raflarda yerini alır almaz 
İngiltere’de 17 bin, ABD’de 70 
bin satmıştır (Clarke, 2009:2). 
Ancak iş işten geçmiştir. 

Almanya yüksek enflasyonla 
birlikte işsizliği de yaşamaya 
başlamış, sonuçta da Almanya, 
faşizmin ayak seslerinin artık 
daha yüksek duyulduğu bir ülke 
haline gelmiştir, nihayetinde 
1933’te faşist Almanya Nasyonel 
Sosyalist Partisi tek başına 
hükümeti kurmuş ve Adolf 
Hitler önderliğinde ülkeyi esir 
almıştır.  

Versay Anlaşması’nın üzerinden 
sadece 14 yıl sonra Avrupa 
faşizmin gerçek yüzünü 
gecikmeli olarak görmüş, 
bu miyopik bakış açısının 
bedelini de II. Dünya Savaşı’yla 
ödemiştir.  Halbuki Keynes 
daha 1919’da iktisadi bunalımın 
fiyat bacağı için uyarılarda 
bulunuyordu. Diyordu ki 
“enflasyonist tehdit sadece 
savaşın bir ürünü, barışın 
tedavi etmeye başladığı bir 
olgu değildir. Sonu henüz 
görünmeyen sürekli bir 
durumdan bahsediyoruz” 
(Keynes, 2020). Keynes 
kitabında şöyle devam ediyordu: 
“Bu nedenle önümüzde uzun, 
sessiz bir yarı açlık süreci ve 
hayat standartları ve konforunda 
yavaş ve düzenli bir düşüş bizi 
bekliyor olabilir. Avrupa’nın 
iflası ve çürüyüşü eğer 
ilerlemesine izin verirsek uzun 
vadede belki çarpıcı bir biçimde 
ve doğrudan olmasa da herkesi 
olumsuz etkileyecektir” (Keynes, 
2020:236).

Keynes’in görüşleri gözönüne 
alınsaydı, belki de II. 
Dünya Savaşı çıkmayacaktı. 
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Almanya’yı yönetenler Versay 
Antlaşması’nı yırtmada başarısız 
olmuşlardır. Antlaşma’yı tarihin 
derinliklerine itmek isterken II. 
Dünya Savaşı’nı çıkartan ülke 
olmakla kalmamış, dünyayı 
faşist Hitler’in eline düşürme 
noktasına gelmişlerdir. Almanya 
bunları yaparken, I. Dünya 
Savaşı’ndan birlikte yenilgiyle 
ayrıldığı ve 10 Ağustos 1920’de 
yine Fransa’nın başkenti Paris’in 
bir başka banliyösü Sevr’de 
imzalanan Anlaşma’yla yok 
oluşunu tescil etmek zorunda 
kalan Osmanlı Devleti sona 
ermiştir. Mustafa Kemal 
ATATÜRK önderliğinde 
Türkiye, Temmuz 1923’te Lozan 
Antlaşması’nı imzalayarak 
yeni bir ülke kurma başarısını 
göstermiştir. Türkiye, Mustafa 
Kemal ATATÜRK ile daha 
1924’te çok partili sisteme geçme 
denemeleri yaparken Almanya, 

Hitler faşizmine giden yolun 
taşlarını döşemekle meşguldü. 

Bundan dolayı bu kitap bizim 
ülkemiz için de önemlidir.  
Çünkü kitap, zor ekonomik 
koşulların maliyetinin neler 
olabileceğini büyük bir açıklıkla 
gözlerimizin önüne sermektedir. 
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Son Notlar
1. Bu çalışma J. M. Keynes’in 

Barışın Ekonomik Sonuçları 
kitabına yazılan sunuş yazısının 
gözden geçirilmiş halidir.

2. Keynes entelektüel kimliğiyle 
açık görüşlü idi. Bundan 
dolayı bazı çıkışları herkesi 
şaşırtırdı. Örneğin 1932’de 
BBC’de yaptığı bir konuşmada 
“Sovyet Bolşevizmini ve İtalyan 
Faşizmini modern çağın en sıra 
dışı iki siyasi hareketi” olarak 
nitelendirmiş ve “Bu muhteşem 
denemeleri küçümsemeyelim 
veya onlardan ders almayı 
reddetmeyelim” demiştir 
(Runciman, 2020:83). 

İktisadi büyüme temel olarak sermaye, emek ve toprak 
gibi üretim faktörlerinin etkin kullanımıyla sağlanıyor. 
Peki, bu faktörlerin sonu geldiğinde, iktisadi büyüme nasıl 
sağlanabilir?
Kılıçaslan, Aytun ve Meçik bu sorunun çözümünü 
verimlilik artışında buluyor. Verimliliği arttırabilmek için 
ise gerekli etmenlerden biri olan rekabetçiliği ele alıyor.  
Türkiye gibi ödemeler bilançosunda mütemadiyen sorunlar 
yaşayan ekonomiler için rekabetin önemini vurguluyor.
Elinizdeki kitap, üretimin artmasına ve verimliliğin 
yükselmesine yaptığı katkıyla büyümeyi etkilediği için 
analizlere mutlaka katılması gereken rekabetçilik faktörünü 
değerlendiriyor. Bu kadar önemli bir faktör olmasına 
karşılık rekabetçilik, iktisatçıların, çoğu kez “ceteris 
paribus” varsayımı altında kenarda tuttukları bir kavram. 
Oysa rekabetçiliği işin içine katmadan özellikle gelişme 
yolundaki ekonomilerde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak 
pek mümkün değil.
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