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İktisat Tarihinde Klasik Öncesi Döneme Genel Bir Bakış: Merkantilist ve
Fizyokrat Dönemler

Gökmen Tarık Acar

Merkantilist Dönem
Merkantilizm 16,17 ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da hakim olmuş olan iktisadi düşünce biçimidir. Bu sürecin
ikinci yarısından itibaren iktisadi düşüncenin klasik iktisada yakınlaşmaya başladığı görülmektedir.
Merkantilist düşünceyi  kesin bir çerçeve içinde tanımlamak mümkün değildir. Bu konuda düşünce
üretmiş birçok ismin birbirinden çok farklı ve bazen birbiriyle çelişen yaklaşımları dışında, farklı ulusların
da farklı merkantilist anlayışları vardır. Örneğin İngiliz merkantilizmi hızla loncalar ve devlet müdahalesi
gibi ortaçağ kurumlarından kurtulma eğilimi gösterirken Fransa’da ortaçağı millileştirme eğilimi
görülmüştür. Fransız merkantilizmi “Colbertism” olarak isimlendirilirken İspanyol merkantilizmi
“Bulyonizm”, Alman merkantilizmi ise “Kameralizm” ismini almıştır. “Merkantilizm” ismi ilk defa A. Smith
tarafından kullanılmıştır. Bu döneme zaman zaman “ticari sistem” ya da “sınırlayıcı sistem” de
denmektedir.

Merkantilist düşünce genel olarak korumacı bir ulusal ekonomi anlayışı üzerine kuruludur ve sanayi ön
plana çıkartılmaktadır. Merkantilistler için ulusal zenginliğin ölçütü, devlet hazinesinde bulunan değerli
maden miktarıdır. Bu yüzden ülkeye maden girişi için kolaylıklar sağlanması ama çıkışın sınırlanması
taraftarıdırlar. Merkantilizmi doğru biçimde anlayabilmek için ait olduğu dönemin sosyal, kültürel ve
siyasal yapısına bir göz atmak gereklidir.

Ortaçağı takip eden bu dönemde ortaçağ özellikleri sürmektedir. Skolastisizm hala mevcuttur. Feodal
yapı ise henüz tam olarak çözülmemiştir. Bununla birlikte ekonomik, sosyal, kültürel ve dinsel alanda
çok önemli değişimler yaşanmaya başlamıştır. Merkantilistler de genel olarak ortaçağ düşüncesini
reddedip bunun yerine rasyonel ilkeler ortaya koymaya çalışmışlardır.

16. yüzyıldan itibaren ulusal devletlerin ortaya çıkışı toplumsal yapıda büyük bir değişim yaratmıştır.
Ulusal devletlerin varlığı ile feodal düzen çökmüş ve merkezi otorite ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte
ulusal ekonominin güçlenmesi de önem kazanmıştır. Ayrıca işsizlere iş bulma, fakirlere yardım etme
gibi konular da artık bireyin değil devletin görevi haline gelmiştir. Günlük yaşamda yaşanan bu
değişimin ardından da düşünce yapısındaki değişim gelmiştir.

Yüzyıllardır hüküm süren Aristo mantığının sona ermesi, dönemin en belirgin düşünsel değişimdir.
Niccolo Machialvelli (1469-1527) ile birlikte siyaset de bir bilim olmuştur. Devletin temel amacı iktidarını
korumaktır ve bu da tüm ahlak ve din düşüncesinden bağımsız siyaset uygulamalarıyla mümkündür.
Luther ve Calvin’in öncülüğünde Hıristiyanlıkta yapılan reform ile Protestanlığın doğuşu bireyciliği de ön
plana çıkarmıştır. Bireysel özgürlük ve sorumluluk tartışılmaya başlanırken bu kavramlar gelişmekte
olan ticaret sistemine de destek vermiştir. Feodalizm ve kilise yıkılırken “güçlü devlet” fikri ön plana
çıkmıştır. Luther faiz ve fiyat konusundaki düzenlemelerin kiliseden ayırıp devletin kontrolüne
bırakılmasını ve devletin bazı ekonomi politikaları gütmesini savunmuş,  Calvin ise çalışma ve zengin
olmanın yalnızca bu dünyada değil öteki dünyada da ödüllendirileceğini söyleyerek yeni bir ekonomi
anlayışının biçimlenmesi için gerekli altyapıyı oluşturmuştur. Rönesans hümanist düşünceyi getirirken
bireyin refahı ve mutluluğu düşüncesi ön plana çıkmıştır. Hümanizmin materyalist bir görüş olması
maddesel dünyanın ağırlık kazanmasına sebep olmuş, içerdiği “bireycilik” ve “doğal hukuk” anlayışları
da hem Fransız ihtilaline hem de Klasik iktisada kaynak teşkil etmiştir.

Ulusal devletlerin kurulması bir finansman sorununu da beraberinde getirmiştir. 17. yüzyıl hem yerel,
hem de uluslararası alanda bir rekabet dönemidir. Savaşlar süreklidir ve bunların çoğunluğunu İngiltere
kazanmıştır. İngiltere’nin Merkantilist düşüncede önemli bir payı olmasının altında biraz da bu vardır. O
dönemde bir ülkenin gücü uzun savaşlara dayanabilmesi, ülkeler fethetmesi ve koloniler kurması ile
ölçülmektedir. Ortaçağda feodal yönetici kendi askerlerini beslerken yeni çağda modern devlet merkezi
bir sistemle ordu kurmak zorundadır ve bunun için de para gereklidir. Bu yüzden merkezi devletin
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hükümdarının birinci amacı hazinenin büyümesi olmuştur. Bu da dış ticaret dengesinin pozitif olması ile
mümkündür. Merkantilizmin hem korumacı hem devletçi olmasının sebebi budur.

Bu gelişmeler doğrultusunda mevcut yapı da hızlı bir değişim içine girmiştir. Kendine yeten ve dışa bir
ölçüde kapalı feodal yerleşimlerin yerine hızla gelişen bir “mübadele ekonomisi” geçmiştir. Ortaçağ
yerleşim birimlerinin yerini kentler almış ve başka kentlerle ya da uluslarla ticaret yapmaya
başlamışlardır. İmalat sanayisi yayılmış ve artık hammadde değil işlenmiş ürün satılmaya başlanmıştır.
Ticaret ve rekabet önem kazanmış, ortaçağın “gelenek” ve “toplumsal statü” kavramları da önemini
kaybetmiştir. Bankacılık sistemi biçimlenmeye başlarken Amerika’dan Avrupa’ya doğru gerçekleşen
değerli maden akışının sonucunda fiyatlar hızla yükselmiştir.

Sosyal yapının yaşadığı bu değişim yeni bir sınıfsal yapı da ortaya çıkarmıştır. Yeni bir ücretli işçi sınıfı
yavaş yavaş biçimlenmeye başlamıştır. Ortaçağın toprak sahibi, din adamı gibi hakim karakterlerinin
yerini ise tüccarlar ve devlet adamları almıştır. Merkantilist yazarlar da genellikle bu iki sınıftan çıkmıştır.

17 ve 18. yüzyılda ekonomi ile ilgili yayınlar hızla artış göstermiştir. Özellikle güncel sorunlara ilişkin
küçük broşürler ve kısa denemeler biçiminde birçok çalışma yapılmıştır. Tüccarlar ekonomiyle yakından
ilgilenmeye başlamış ve çözüm önerilerini parlamentoya uygulatma yönünde çaba göstermişlerdir. 18.
yüzyılda matbaa sayesinde bilgiye erişim kolaylaşmıştır. Önceleri sıradan bir işçinin 1,5 yıllık maaşına
kadar çıkabilen el yazması kitapların yerini matbaa ürünü ucuz kitaplar almış ve bu da kitapların
yalnızca din adamları ve asiller tarafından değil, herkes tarafından okunabilmesini sağlamıştır. Böylece
tüccarlar, bankacılar gibi birçok kesim de düşünce üretmeye ve iktisat üzerine kafa yormaya
başlamıştır.

Kantitatif Yöntemler ve William Petty
Merkantilist yazarlar gündelik yaşama ilişkin önerilerini sunarken ciddi bir güven sorunuyla karşı karşıya
kalmışlardır. Bu yazarların aynı zamanda birer işadamı olması nedeniyle (örneğin Merkantilizmin önemli
isimlerinden Sir Josiah Child (1630-1699) ve Thomas Mun (1571-1641) dönemin en büyük ticaret
kuruluşu olan East India Company’nin yöneticileriydiler) çoğu zaman kamuoyu bu kimselerin kendi
kişisel çıkarları doğrultusunda politikalar önerdiğini düşünmüştür. Faizlerin azaltılması gibi politikalar
büyük kuşkuyla karşılanmıştır. Bu yüzden ele alınan konuyu güncel konulardan soyutlamak ve sayısal
verilerle desteklemek ilk akla gelen çare olmuştur. Ayrıca kendilerine yöneltilen eleştirileri de
yanıtlamaları gerekmiştir ve bu da sistemli bir düşünce yapısını zorunlu kılmıştır. Yaşanan çağın
buluşları da bu noktada etkili olmuştur. 17. yüzyıl içinde sayısal yöntemlerde yaşanan gelişmeler,
muhasebe yönteminin bulunması, uluslararası ticaretin gelişmesi ve ticaret bilançosu kavramı,
Newton’un da katkılarıyla diferansiyel hesaplamanın bulunması ve Descartes’ın analitik geometriyi
bulması sayısal tekniklerin önemini arttırmıştır. Bu yöntemleri ilk olarak W. Petty (1623-1687)
uygulamaya çalışmıştır.

Yoksul bir babanın oğlu olan Petty kendi kendisini yetiştirmiş ve henüz küçük yaşta Latince bilgisiyle ün
yapmıştır. 25 yaşında fizik doktoru olan Petty anatomi profesörü ve müzik profesörü olarak da akademik
faaliyetler yürütmüştür. İngiliz ordusunda savaşmış ve İrlanda topraklarından pay alarak büyük bir
toprak sahibi olmuştur. Bir süre parlamento üyeliği de yapmıştır. 1662 yılında, henüz hayattayken
basılan “Vergiler ve mükellefiyetler üzerine bir inceleme” isimli kitabı dışında ölümünden sonra
yayınlanan “Verbum Sapienti” (1664) ve “Quantulumcunque Concerning of Money” (1681) isimli
kitapları da vardır. En önemli eseri ise “Politik Aritmetik” (1676) olmuştur.

Kitaplar günlük olayların etkisiyle yazılmıştır ve vergi sistemi, savaş finansmanı, parasal reform gibi
konuları kapsamaktadır. Bu yüzden ulaşılan genel ilkeler analitik bir düşünce sisteminin değil somut
olayların sonuçlarıdır. Ayrıca bu çalışmalarda “ekonomizm” diye isimlendirilebilecek bir yöntem, her
şeyde ve her ilişkide ekonomik bir neden arama yöntemi de vardır. Petty bugünkü anlamda bir
istatistikçi olmamakla birlikte iktisatta sayısal yöntemlerin öncüsüdür. Kendi geliştirdiği yöntemlerle bazı
sayısal büyüklüklerin ortalama değerlerini incelemiştir. İrlanda’daki nüfus artışını ülkedeki ihracat artış
oranıyla ölçme gibi çalışmaları vardır.

Petty’nin zenginlik tanımı şöyledir: “Toprak zenginlik üretiminin kaynağıdır ve emek bunu üretir.
Zenginlik besin, eşya ve hayatın unsurlarından başka bir şey değildir”. “Emek zenginliğin babası, toprak
anasıdır”. Görüldüğü gibi Petty için değerin oluşumunda emek topraktan önce gelmektedir. Petty ayrıca
emek ve toprağı tek bir ölçü birimiyle ifade etmeye de çalışmıştır.

En önemli katkılarından biri “milli gelir” kavramını ilk kez ortaya atmasıdır. Ekonomide bireylerle firmalar
arasında “üretim faktörleri-faktör gelirleri” ve “faktör gelirleri-tüketim harcamaları” şeklinde akımlar



3

olduğunu düşünmüş ve ekonominin yıllık gelirinin de o yıl yapılan harcamalar miktarına eşit olacağını
savunmuştur. Tasarruf ve sermaye birikimine değinmiş ancak bunları hesaplamaya çalışmamıştır.
Ekonomik ilerlemenin yatırımdan çok nüfus artışıyla sağlandığını düşünmüş ve bir nüfus-gelir ilişkisi
kurmuştur.

Petty’de servet, sermaye stoku ya da ulusal varlık, önceki veya geçmiş emeğin bir sonucudur. Bu görüş
emek–değer teorisinin temelini oluşturur. Ama Petty yalnızca emeğin değil toprağın da önemli olduğunu
savunmuştur. Petty’ye göre asıl sorun herhangi bir şeyin değerini ölçerken bu iki faktörden biriyle ifade
etmenin nasıl mümkün olacağı, yani emek ve toprak arasında nasıl bir ilişki kurulacağıdır. Bunun için
ortak bir ölçü birimi kurmaya çalışmış ve toprağın ürünü olarak hiç emek kullanmadan kendi başına
ürettiği miktarı belirlemiştir. Otlağa salınan bir hayvanın ürettiği et bu tür bir artı değerdir. Emeğin ürünü
ise emek kullanılarak yapılan üretim ile emeksiz yapılan üretimin farkıdır. Topraktan elde edilen ürünün
değerini de aynı sayıda işçi ile bir gümüş madeninde üretilen ürün miktarı ile ölçer. Ürün birimi başına
düşen gümüş miktarı ürünün değerini verir.

Petty bir ulusun ticaretini sürdürmesi için belli miktarda para gerektiğini, bundan daha azının ya da
fazlasının ticarete zarar vereceğini savunmuştur. Yaptığı analizlerle küçük bir para miktarının, paranın
dolaşım hızı yeterli olduğu sürece büyük miktarda ticarete izin vereceği sonucunu çıkartmıştır ve bu
bakış açısı para teorisini nakit-denge yaklaşımıyla (M=k.P.Y) ele almanın ilk örneğidir. Toplam
harcamanın önemli bir belirleyicisinin para miktarı olduğunu düşünmektedir. Ancak gereğinden fazla
para mevcut olduğu zaman bunların devlet tarafından toplanacağını ve bunlardan altın ev eşyası vb.
yapılarak fazla paranın dolaşımdan çekileceğini düşünmektedir. Bu yüzden de fiyat artışını
görememektedir. Faizin ise para arzındaki artış-azalışın sonucu olduğunu savunmaktadır.

Petty’ye göre vergiler araziden, sermaye stokundan ve varlığı bulunmayan insanlardan aynı oranda
alınmalıdır. Emekçiler de çok çalışmalı ve gelirinin %10’unu vergi olarak vermelidir. Bu oran milli gelirin
ne kadarından vergi alınacağını gösterir. Vergiler sabit oranlı olmalı ve gelir dağılımını etkilememelidir.
Petty insanların gelirinin mutlak değerine değil diğer insanların gelirine bakarak karşılaştırma yaptığını,
sabit vergi oranının hiç kimsenin gelirini azaltmamış gibi görüneceğini savunmaktadır. Ayrıca devletin
vergilerin bir kısmıyla dilenen ve suç işleyerek para kazanan insanlara yardım etmesi gerektiğini
düşünmektedir. Artan nüfusu çalıştırmak ve bunu yabancı mal kullanmadan yapmak için bir ovada
yararsız bir piramit bile yapılabileceğini savunur.

Petty’ye göre iki çeşit işsizlik vardır. Bunlardan biri teknolojik, diğeri gönüllü işsizliktir. Teknolojiye önem
vermekte ve bunun arttırılmasıyla İngiltere ihracatının artacağını savunmaktadır. Bundan kaynaklanan
işsizlik için de devletin bayındırlık harcamalarını arttırmasını önerir. Tarımsal ürünün bol olduğu yıllarda
ürün fiyatları düşerken ücretlerin aynı kalacağını, reel ücretlerin artmasının da işçilerin daha az
çalışmasına yol açacağını savunur. Bu yüzden bu yıllarda ürün fazlasının piyasadan çekilmesini, depo
edilmesini tavsiye eder.

Konjonktür, ceteris paribus, tam istihdam gibi terimleri iktisat literatürüne Petty kazandırmıştır. Devletin
gücünün vatandaşın özgürlükleri ile sınırlandığını kabul eden Petty bu düşüncesi ile liberalizmin de ilk
sinyallerini vermiştir.

Pierre de Boisguilbert (1646-1714)
Fransız Pierre de Boisguilbert fizyokratların öncüsü olarak bilinir. İktisadi krizlerin talep eksikliğinden
kaynaklandığını ilk olarak ifade etmesi nedeniyle toplam talep kuramcılarının da öncüsü olarak
tanınmaktadır. Yaşadığı dönemde sistemli bir iktisat bilimi var olmadığı için dünyayı gözlemleme ve bu
gözlemlerden yola çıkarak bazı saptamalar yapma yolunu seçmiştir. Bir kanun adamı ve toprak
ağasıdır. Birçok kitabı vardır. “Fransa’nın mevcut düzendeki durumu” ve “Fransa’nın Factum’u” (1706)
bunların içinde en önemli olanlarıdır. Güçlü bir aileden gelmesi krallığın ekonomik ilişkilerini de
sorgulayabilmesine olanak vermiştir. 14. Louis döneminde Fransa’nın fakirleşmesinin nedenlerini
araştırmış, 1660’dan itibaren milli gelirin her yıl 500-600 milyon azaldığını ama bu azalışın kralın
harcamalarından kaynaklanmadığını saptamıştır. Bunun sebebini araştırırken toplam talebin dolaşımına
ilişkin bir teori oluşturmuştur. Bunun üzerinden de bir genel denge teorisi kurmuştur. Ayrıca daha sonra
Marx ve Quesnay’in de kullanacakları bir ekonomi sosyolojisi mantığı kurma girişimi de vardır.

Merkantilizmi eleştiren Boisguilbert nüfus artışının ekonominin bozulmasıyla ilgisinin olmadığını,
meselenin kişi başına milli gelirin düşmesi olduğunu savunmuştur. Para (altın) biriktirme mantığını
eleştirmiş ve paranın yalnızca bir araç olduğunu, kendi başına bir zenginlik oluşturmayacağını
söylemiştir. Serveti elde etmenin temel yolu doğal düzene uymayan engellerin yok edilmesidir. Kötü
vergilemeler, gümrük sistemleri, monopolcü lonca uygulamaları, sarayın savurganlıkları gibi faktörler
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ortadan kaldırılmalıdır. Böylelikle ilk defa “reel ekonomi” (fiili üretim) tarzı iktisat anlayışını ortaya
atmıştır. Ayrıca parasalcı iktisada yakın görüşleri vardır. Tüketimin gelirin seviyesini belirlediğini savunur
ve bu düşünce Keynes’in gelir mantığını oluşturmuştur. Bununla birlikte tüketime bazen yatırımlarla
birlikte, bazen ise yatırımsız olarak bakmıştır.

Boisguilbert tarımsal ürünlerin fiyatlarının düşük olmasının kıtlığa yol açacağını, yüksek olmasının ise
bolluğa yol açacağını düşünür ve bu yüzden tarımsal ürünlere ilişkin tüm sınırlamaların kaldırılmasını
savunur. Tanrı dünyadaki şeyleri öyle bir düzenlemiştir ki, her şeyi doğanın yönetimine bırakmak en
ideal düzeni sağlayacaktır. Madeni para miktarı önemli değildir, önemli olan tüketim mallarıdır. Tarımsal
üretimin en yüksek seviyesine ulaşıldığında bir durgunluk haline ulaşılacağını da (stationary state)
söylemiştir. Klasik iktisatçılar bu düşüncenin üzerinde uzun süre duracaktır.

Fransa’nın fakirleşmesini mali sistem uygulamalarına ve vergi oranının geliri düşürerek harcamaları
azaltmasına bağlayan Boisguilbert burada yavaş yavaş gelişmeye başlayan burjuva sınıfının bakış
açısını yansıtmaktadır. “1 zengin 10 tane fakir eder ama 10 fakir kadar harcama yapmaz” görüşünü
savunarak ve 1 birim paranın fakir bir insan için yarattığı etkinin zenginden çok daha fazla olduğunu
söyleyerek çarpan kavramının da öncülüğünü yapmıştır.

Genel bir ekonomik denge oluşturan Boisguilbert iktisat teorisinin birçok kısmını sezgisel olarak
keşfetmiştir. Bir para-fiyat sistemi oluşturup denge fiyatının nasıl oluştuğunu bulmuş ve bunu yaparken
matematik kullanmıştır. Rant kavramına da değinmiş ve “Rant: üretime harcanan para ile satıştan
edinilen gelirin farkı” tanımını yapmıştır. İktisadi sıkıntıların bazı dışsal değişkenlerden kaynaklandığını
iddia etmiştir. Tarımsal üretimin herhangi bir sebeple düşmesi sonucunda tüm sistemin etkileneceğini
söylerken sistemin bir bütün olduğunu ifade eder. İnsanların çıkarları sebebiyle birbiriyle ilişkiye
girmesinin “görünmez el” gibi bir mekanizma oluşturduğunu savunur. Bu yapıda herkes çıkarını
maksimum yapınca toplumun çıkarı da maksimum olmaktadır. Doğal bir düzen vardır ve bu düzene
uyulması faydayı arttıracaktır.

Boisguilbert’in ekonomi sosyolojisi görüşü ise iki sınıflı topluma dayanır. Satıcılar ve emekçiler çalışan
kesimdir ve zenginliğin kaynağı da bunlardır. Çalışmadan mevcut sermaye ile yaşayan aristokrasi ise
“güzel dünya” olarak isimlendirilir.

Boisguilbert’in yazdıkları yaşadığı dönemde fazla ilgi görmemiştir. 1695 yılında yazdığı “Fransa’nın
mevcut düzendeki durumu” isimli bir kitapla 14. Louis dönemindeki ekonomik huzursuzluğa şiddetli bir
tepki vermiştir. “Fransa 14. Louis yönetimi altında harap olacaktır” adındaki ilk kitabından da
anlaşılacağı gibi  muhalif bir tavrı vardır. Bu yüzden yazdıkları yasaklanmıştır.

Richard Cantillon (1680-1734)
“İlk büyük iktisat teorisyeni” olarak tanımlanan Cantillon aslen Fransızdır ama İrlanda’da doğmuştur.
Ticari ilişkilerini genellikle Paris’te kurmuş ve bankerlik yaparak önemli kazançlar elde etmiştir. Devrinin
ünlü zenginlerinden biridir ve iyi bir eğitim görmüştür. Boisguilbert’i bizzat tanımıştır ve yazdıklarını da
incelemiştir. Ayrıca Locke ve Petty’den de etkilenmiştir. Ulusal muhasebe, emek-toprak paritesi, paranın
dolaşım hızı fikirlerini Petty’den almış ve geliştirmiştir. Boisguillebet gibi Cantillon da merkantilizmden
fizyokrasiye geçişin öncüsü sayılmaktadır. Fizyokratlar arasında iyi tanınmasına karşın genel olarak bir
isim yapması Jevons’un 1881’de yazdığı bir makale sayesinde olmuştur. Ricardo ve Keynes’in
çalışmalarına, hatta Avusturya iktisadına da temel oluşturmuştur.

Cantillon 1755’de basılan tek kitabıyla merkantilizmin en önemli ismi olmuştur. Bu eserini 1732’de
“Ticaretin doğası üzerine bir deneme” ismiyle Fransızca olarak yazmıştır. Kitabın İngilizce olan ilk
baskısında Fransızca orijinalinden çeviri yapıldığı söylenmektedir. Bu eser 1979 yılında birçok ekleme
yapılarak Japonya’da tekrar yayınlanmıştır. Kitap 3 bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde genel bir
ekonomik tablo verilmektedir. İkinci bölümde bu tabloya para eklenir. Üçüncü bölüm ise dış ticaret ve
dış ticaretin para, kredi ve değişim ilişkisi ile ilgilidir. Cantillon’un katkısı 3 temel noktadadır: Bunlardan
birincisi bir değer teorisi yaratması ve bununla klasik iktisadı ciddi biçimde etkilemesidir. İkinci olarak
Boisguilbert’den daha etkin biçimde genel ekonomik faaliyet kavramı geliştirmiş olmasıdır. Bu çaba
fizyokrat ekolün ekonomik tablo ilgisini doğurmuştur. Üçüncüsü ise genel tablonun içinde paranın rolünü
analiz ederek yaptığı katkıdır.

Cantillon’un teorisinin odak noktası değer teorisidir (nispi fiyatlar teorisi). Parayı fiziksel büyüklüklerin
ortak paydası olarak belirlemiştir. Bu yönüyle değer teorisinin ilk büyük ismi olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Zenginliğin özü değerin özü ile aynıdır. Fiyat ve değer, içerdiği emek ve toprak miktarını belirtir.
Yani bunlar toprağın verimliliği ile emeğin kalitesine eşittir. Diğer tüm değer teorilerine bu fikir kaynaklık
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etmektedir. Bir ürünün değerini üretimde kullanılan iki faktör belirlemektedir. Ayrıca doğal değer-piyasa
değeri ayrımı vardır. Asıl fiyat üretimde kullanılan toprak ve emeğin miktarı ve kalitesinin ölçütüdür ve
değişmez. Piyasa fiyatı ise tüketim ihtiyacını ve kişilerin merak ve tutkularını yansıtır ve değişkendir. Bu
emek değer teorisi 1870’e (marjinalistlere) kadar varlığını sürdürülecektir.

Genel denge teorisi de varlığını Cantillon’a borçludur. Kitabında ilk defa bir fiyat sistemiyle işleyen
parasal piyasaların birbiriyle ilişkisini modelleştirmiştir. Bu modelde iki çeşit mal (zorunlu ve lüks), iki
faktör (toprak ve emek) ve iki ayrı insan grubu (toprak sahibi ve emek) vardır. Toprak sahibi lüks mal
tüketir, emekçi ise emeğini satarak zorunlu mal tüketir. Toprak dışsal olarak belirlenir. Emek ise içsel bir
değişkendir ve miktarını da zorunlu mal talebi belirler. Gelir akımları, harcama ve emek arzı
dengelenmezse piyasa aksayacaktır. Emekçi yeterli gelire sahip olmazsa zorunlu mal tüketemez ve
emek arzı düşer. Böylece lüks mal üretimi de düşer ve böylece toprak sahibi de olumsuz etkilenir
Denge her iki aktörün de tüm üretilenleri tüketebileceği gelir seviyesinde gerçekleşir. Sistemin sınırı
verili toprak miktarıdır. Teknoloji de (emek/toprak oranı) dışsal bir değişkendir.

Petty zenginliği tanımlarken “Emek zenginliğin babası, toprak anasıdır” ifadesini kullanır. Cantillon ise
burada üretim faktörlerine vurgu yaparak toprağı üst sıraya koyar. Petty’nin de yaptığı gibi emek ve
toprağı tek bir ölçü birimiyle ifade etmeye çalışır. Cantillon emeği toprağa indirgeyerek bir “toprak değer”
teorisi üretir. Ele geçirilmiş bir toprağın değerini emeğin toprakta uygulanmasının belirlediğini söyler.
Toprağın değerini oraya harcanan emek belirler. Toprak en az iki kişinin (emekçi ve çocuğu) hayatını
sürdürmeye yetecek miktarda ürün vermelidir. Bu görüşü asıl yerine A. Marshall oturtacaktır. Toprağın
bu şekilde ön plana çıkartılması fizyokrasinin de habercisi olmaktadır.

Cantillon bir kar ve rant teorisi de üretir. Toprak ve emeğin verimlerinin /değerlerinin piyasada nasıl
biçimlendiğini çok doğru biçimde analiz eder. Faiz oranı reel ve parasal faktörler tarafından belirlenir.
Faiz tümüyle parasal bir unsur değildir. Tasarruf ve verimlilik de faiz üzerinde etkilidir. Para arzı eğer
tasarrufları artırmazsa faizler de düşmez. Cantillon bu ikiz miktar teorisini uyumlu biçimde bir bütün
olarak ifade etmiş, para, faiz, istihdam, ücretler, fiyatlar ve nüfusu birlikte ele almıştır.

Girişimci kavramını iktisada Cantillon sokmuştur. Burada girişimci çiftçidir. Topraktan elde edilen ürünün
bir kısmı hayatı sürdürmek için kullanılır. Geri kalanı ise artı değerdir. Burada bir belirsizlik (risk) vardır.
Girişimci toprağı kiraya verirken ne kadar gelir elde edeceğini bilemez. Bu yüzden toprağın değerinde
rant söz konusudur. Rant da üçe ayrılır: 1) Ürünün 1/3’üne denk gelen, kira olarak verilen miktar. (Kıt
olan bir faktörün bedeli-yani bildiğimiz anlamda rant budur) 2) Kiralanan işçi, hayvan giderleri gibi üretim
masrafları 3) Çiftçinin karı. Toprak sahibi çok yüksek satın alma gücüne sahip olması nedeniyle talepte
meydana gelen dalgalanmaların temel unsurudur. Bu yüzden toprak sahibini bağımsız sınıf olarak
tanımlamak ve bağımlı sınıf olan girişimciler ve kiralanan insanlardan ayırmak gerekir. Kiralanmış kişiler
sabit bir gelir için çalışırlar. Girişimciler ise edindikleri birikimle bir süre sonra toprak sahibi de olabilir.
Toplum bu şekilde sürekli bir değişim içindedir.

Gelir akım ilişkilerinde bir sosyal güç dengesi vardır. Toprak sahipleri bu dolaşımda en üsttedir ama
emekçiye de bağımlıdır. Karşılıklı bir bağımlılık vardır. Ekonomik ilişkilerde tüketim dengesi söz
konusudur. Gelir düzeyi kaynakların kullanımını belirler. Cantillon bunu tıpkı Boisguilbert gibi (güzel
dünya) bir sosyal tabloya dönüştürür. Emekçinin ve aristokrasinin yaşam biçimleri arasında bir ayrıma
gider. Mülkiyetin eşitsiz dağılması kaçınılmazdır. Çocuk sayısı ve yetenek farkları bunun temel
sebebidir.

Cantillon kitabında bir de kantitatif para teorisi kurmuştur. Parayı alıp satılan bir mal olarak görür ve
paranın değerini içerdiği malın (onu da içerdiği emek ve toprak) belirlediğini savunur. Paranın dolaşım
analizini yapar. Ayrıca gelecekte Schumpeter tarafından netleştirilecek olan bir kar analizi de yapmıştır.
Faiz–parasal artış ilişkisini belirler. Para miktarı; dolaşım hızı, ticari kredi miktarı, takas işlemleri ve para
miktarı-dolaşım hızı ilişkisi ile belirlenebilir. İki dairesel akım vardır. Bunlardan biri para akımı, diğeri
servis (mal ve hizmet) akımıdır. Çiftçinin toprak sahibine ve sanayi kesimine harcadığı para yine
kendisine geri döner. Parasal değişmeler tüm fiyatları aynı derecede etkilemez (Cantillon etkisi). Para
ve fiyatlar arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Fiyatlar yalnızca paradaki artış harcamaları arttırırsa artar.
Sosyal grupların harcama eğilimleri farklıdır. Bu yüzden fiyatlara etki de paranın kimin eline geçtiğine
bağlıdır. Eğer tasarrufçuların eline geçerse ödünç verilen fon miktarı arttığı için faiz oranları düşer.
Yatırım malları artar.

Nüfus ile gelir arasında da doğrudan bir bağlantı vardır. Cantillon’a göre “İnsanlar sınırsız geçim
kaynağına sahip olursa ambardaki fareler gibi çoğalırlar”. Toprak ne kadarsa nüfus da o toprağın
geçindirebileceği sayıya kadar artar. Toprağın işleniş tarzı da toprak sahibinin talep yapısına bağlıdır.
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Eğer toprak sahibi daha çok at sahibi olmak isterse üretime ayrılan toprak azalacağından daha az
yiyecek üretilir ve bu nüfusu etkiler. Bu nüfus görüşü Malthus’a temel oluşturacaktır.

Cantillon’un genel denge analizi Keynes’in analizine zemin oluşturmuştur. Ancak Cantillon analizinde
Keynes açık ekonomi modeli söz konusudur. Nüfusu da dışsal bir değişken olarak almamıştır. Faizi
açıklarken ise sadece ödünç verilen fonlara bakmış ama likidite tercihini kullanmamıştır.

Fizyokratlar
Fizyokrasi Fransızların merkantilizme isyanı olarak tanımlanır ve 17. yüzyıl sonlarında başlayıp 18.
yüzyıl sonlarında esas şeklini alır. Merkantilizmden sanayi kapitalizmine geçiş sürecidir ve en canlı
dönemi 1760-1770 yıllarını kapsar. Fizyokrasi aniden ortaya çıkmamıştır. Merkantilist okul içinde
tanınan yazarların katkılarıyla bu aşamaya gelmiştir. Boisguilbert, Cantillon, Fenelon, Vauban, Melon,
hatta doğal yasaların toplumsal yaşamdaki yerine ilişkin çalışmalarıyla Montesquieu bu düşünceye
katkıda bulunmuştur. Quesnay’in öncülüğünü yaptığı bu hareketin en önemli diğer ismi Turgot’dur.
Fizyokratlar içinde Mercier de la Riviere, A.N. Boudeau, Mirabeau Markisi, Dupont de Nemours gibi
isimleri de saymak gerekir.

Merkantilizmin ekonomik yaşama getirdiği kısıtlamalara özellikle Fransa’da büyük tepki uyanmıştır.
Fransa ekonomisi tarıma dayalı olduğu için sanayileşmeye yönelik politikalar başarılı olamamış ve
halkın büyük kesiminin durumu daha iyi hale getirilmemiştir. Yedi Yıl Savaşları’nda Fransızların
kaybetmesi de denizciliklerini öldürmüştür. Böylelikle ticaret gelirleri de ciddi biçimde düşmüştür.
Fransa’nın gittikçe fakirleşmesi ile birlikte vergiler de halkın yaşam seviyesini gittikçe kötüleştirmiştir.
Vergi toplama yöntemlerinin çok sert olması da ciddi bir sosyal huzursuzluk yaratmıştır. İşte fizyokratlar
bu ortamda ortaya çıkmıştır. Bir lider etrafında toplanmış entelektüel bir grup ve düşüncelerin yayıldığı
bir yayın organı biçiminde ortaya çıkan ilk iktisadi düşünce akımı budur. Fizyokratlar Newton mantığı ile
sosyal olaylarda bir nedensellik ilişkisi aramıştır. John Locke’un (1632-1704) rasyonalizm ve doğal
düzene verdiği önem fizyokratların da hareket noktası olmuştur. Locke bilgiyi duyulara dayandırarak
zihni pasif sayar ama zihnin düşünce ürettiğini kabul eder. Descartes ise dünyayı yaratan tanrının bir
doğal düzen kurduğunu savunur. Descartes idealizminin de, Locke’un materyalist rasyonalizm
yaklaşımının da fizyokratlarda büyük payı vardır. Fizyokratlara göre dünyada her şey ideal bir düzene
sahiptir. Bu düzen kusursuzdur ve yasaları da Tanrı tarafından koyulmuştur. Bunun dışında bir de
“pozitif düzen” vardır. Bunlar ise toplumda insan tarafından koyulmuş yasalardır ve mevcut
hükümetlerin eksikliklerini yansıtırlar. Fizyokratlar bu yüzden devlet düzenlemesinin gereksiz ve
olumsuz bir şey olduğunu savunurlar. Aslında mevcut monarşik yapı ile doğal düzen arasında bir
karşılaştırma yapılmasının önü böylece açılmıştır ama fizyokratlar monarşinin ve asil sınıfın da
savunucusudurlar. Hükümdarın görevi ilahi iradeyi temsil etmektir. Fizyokratlara göre seçilmiş
yöneticiler hiçbir zaman toplumsal çıkarları birbiriyle uzlaştıramaz. Miras yoluyla geçen monarşi ise
kişisel bir çıkar söz konusu olmadığı için herkesin çıkarını birbiriyle uyumlu hale getirebilir. Bu yüzden
de “iyiliksever bir despot” en ideal yöneticidir.

Fizyokratlar Locke’un düşüncelerinden yola çıkarak bireyi ve birey haklarını ön plana çıkartmışlardır.
Her bireyin kendi çıkarlarının bilincinde olduğu varsayımıyla ekonominin temelini kişisel çıkar ilkesine
bağlarlar. “Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” düşüncesinin temelinde bu vardır. Hükümetin tek
görevi insan yaşamının, özgürlüğünün ve mülkiyetinin korunması olmalıdır. Bu “doğal düzen ve doğal
yasalar uyumlu bir toplumsal yaşam yaratır” görüşü bugüne kadar süren liberal politikaların temelini
oluşturmaktadır. Kişisel çıkar bireyi daha çok ve daha verimli üretmeye itecek, tüketim de daha verimli
olacak ve herkese yarar sağlayacaktır.

Vergi konusunda Fizyokratların savundukları yöntem “tek vergi” uygulamasıdır. Bu verginin tüm toprak
sahipleri tarafından ve ulusal üretimdeki paylarına göre ödenmesi savunulmuştur. Diğer tüm vergiler
kaldırılmalı ve yalnızca bu vergi toplanmalıdır. Fizyokratlar verginin sonuçta kime yansıtılıyorsa
doğrudan ondan alınmasını savunurlar. İşçilerin ürettikleri katkı ücretlerine denktir ve vergilendirilecek
bir artıları yoktur. Dolayısıyla vergi işçiden alınırsa bu zaten fiyat mekanizması ile toprak sahibine
yansıyacaktır. Bu fikir, bugünkü vergi yansıması kavramının ilk açıklamasıdır. Bu yüzden doğrudan
hedef kitle vergilendirilmeli, aracı kullanılmamalıdır. Bu da tüm vergilerin toprak gelirinden ödenmesini
gerektirmektedir. Tek vergi toprak sahibinden alınan bir emlak vergisi değil, üretilen ürünün vergisidir.
Önerilen verginin net ürünün 1/3’üne eşit olması öngörülmüştür ancak o dönemde Fransa’da tarımın
çok verimli olmaması önerdikleri vergi sisteminin de uygulansa bile başarısız olma olasılığını
yükseltmiştir.

Fizyokratlar ilk defa soyutlama yoluyla ekonomik olayların genel yasalarına ulaşmaya çalışmıştır.
Ekonomik tablo ile şekillenen soyut analiz örneği ilk defa olarak ortaya koyulmuştur. Üretim ve zenginlik
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konusunda ilk ciddi araştırmaları fizyokratlar yapmıştır. Merkantilistlere göre zenginlik ile hazine eş
anlamlıydı ve yalnızca ticaretin zenginlik yaratacağı düşünülüyordu. Fizyokratlar ise zenginliğin çiftçilik,
madencilik, balıkçılık gibi alanlarda doğanın yardımıyla üretilen mallardan oluşacağını düşünmüştür.

Fizyokratlarda toplumda üç sınıf vardır: Bunlar toprak sahipleri, çiftçiler, üretken olmayan sınıftır.
“Produit net” (net üretim) anlayışı, bir sınıfın kendi tüketiminden daha fazla üretmesi anlamına gelir.
Fizyokratlar için tek üretim reel üretimdir ve sadece tüketilenden fazla üretildiği zaman üretimdir.
Sadece toprağı kiralayan çiftçi, madenciler ve balıkçılar üretkendir, çünkü doğanın cömertliği sayesinde
emekleri ile net bir artık yaratmaktadırlar. Üretken olmayan sınıf net bir üretim yapmaz. Sanayi yalnızca
ürüne şekil verir ama fazladan bir artı değer yaratmaz. Ticaret ise sadece üretilen malların el
değiştirmesini sağlar. Bu yüzden öncelik tarıma verilmeli, ticaret ve finansman alanında çalışanların
sayısı düşürülmelidir.

Bununla birlikte fizyokratlar serbest ticareti desteklerler. Bununla tarımsal net ürünü arttırma amacı
taşırlar. O dönemde tarım ihracının vergiye tabi tutulması tarım üretimini baltalamaktadır. Bu yüzden
tarım mallarının serbest ticareti tarımsal üretimi arttıracaktır.

Fizyokratlar Turgot’un bakanlığı dönemindeki talihsiz kuraklık dışında, çok yanlış bir dönemde ortaya
çıktıkları için de başarısız olmuştur. Artık savunulamayacak duruma gelen eski rejimi ve sosyal yapıyı
savunmuşlardır. Ortaçağa ait birçok düşünce, soylu sınıfın üstünlüğü, despotik monarşik bir yapı,
Tanrının koyduğu doğal düzen ve benzeri fikirler ileri doğru bir atılım yaratmamıştır. Monarşiyi
savunurken ekonomik yaşamda liberalizmi savunmak bir çelişkidir. Sanayi devrimi yaklaşırken tarımı
savunmak da hatalı olmuştur. Bununla birlikte birçok yeni düşünce ortaya koymuş olmalarıyla iktisat
düşüncesinde çok büyük atılımlar yapmışlardır. Fizyokratların özellikle Klasiklere büyük bir etkisi
olmuştur. Bilimsel vizyonları ve metodolojileri Smith, Walras, Marx ve Keynes’i de etkilemiştir.

Francois Quesnay (1694-1774)
Fizyokratların lideri olarak bilinen Quesnay ciddi bir eğitim görmemiş, hatta okumayı da 11 yaşında
öğrenmiştir. Cerrahlıkla ilgilenmiş ve Parisli bir tüccarın kızıyla evlenince sosyal statü atlayarak
aristokrat çevrelere girmiştir. Çok parlak bir doktor ve saygın bir bilim adamı olmuştur. Cerrahlıktaki
başarısı Cerrahlar Akademisi’nin başına getirilmesini sağlamıştır. Bu görevinde gösterdiği çabalarla
berberlik-cerrahlık ayrımının 1743’de resmi olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. 1751’de bilimler
akademisine kabul edilmiş ve daha sonra kralın doktoru olmuştur. Sarayda çok önemli bir çevre edinmiş
ve tüm enerjisini kariyerine ayırmıştır. 1736’da agronomi (hayvan ekonomisi) kitabı yayınlanmıştır.
Fizyokrasi ise ilk defa 1755’de bir ansiklopediye yazdığı maddeyle başlamıştır. 1756-1767 arasında
yazdıkları bir araya toplanınca fizyokrasi düşüncesini biçimlendirmektedir. Quesnay haftalık bir dergi
çıkartarak fizyokrat düşünceyi yayma ve eleştirileri cevaplamaya çalışmıştır.

Quesnay devrin önemli düşünürleriyle sıkı ilişkiler kurmuştur. Cantillon hayranı olan Quesnay’in bu
konuda bir kitap yazmış olan Mirabeu Markisi ile tanışması fizyokrasi okulunun kuruluşu olarak bilinir.
Mirabeau ülkenin zenginlik kaynağının nüfusu olduğunu düşünürken Quesnay ile tanışmasının ardından
bu düşüncesi değişmiştir. Bunun üzerine bütün gayretini Quesnay’in düşüncelerini yaymaya adamıştır.
1758’de Quesnay’in “Ekonomik Tablo” ve “Nüfus, tarım ve ticaret üzerine ilginç sorular” kitapları
yayınlanmıştır. Mirabeau, Quesnay’in de katkılarıyla “Vergi teorisi” kitabını 1760’da yayınlamış ve büyük
tepki alarak hapse atılmıştır. Bu yüzden bu ikili bundan sonraki çalışmalarını sessizce yapmaya
başlamıştır. 1763’den sonra ikiliye Dupont de Numeurs, Mercier de la Riviere, Baudeau ve Turgot başta
gelmek üzere başka katılımlar da olmuştur. “Tarım dergisi” ve “Vatandaş takvimi” isimli iki süreli yayın
ile düşüncelerini yaymaya çalışmışlardır. Quesnay 1766’da yayınladığı bir makalesinde Ekonomik
tablonun basit bir formunu ortaya koymuştur. Bütün düşüncelerini değişik makalelerde ifade etmesine
karşın hepsinde büyük bir tutarlılık vardır. Tamamen sistemli bir sebep sonuç ilişkisi kurmuştur.

Bazı kaynaklarda “dünyanın ilk iktisatçısı” olarak tanımlanan Quesnay’in zamanında çiftçilikle ilgilenmiş
olması Fransa’yı sarsan ekonomik durumun köylülüğün içinde bulunduğu durumla ilişkisini
sorgulamasına neden olmuştur. Yoksul köylünün yoksul bir ülke yaratacağını düşünen Quesnay
analizini bu noktadan hareket ederek biçimlendirmiştir. Tarımı artı değer üreten tek faktör olarak
görmüştür. Tarımın geri kalmasının sebebini tarımsal ürünlerin fiyatlarının çok düşük olmasına
bağlamıştır. İhracat yapılmalı, böylece tarımsal ürün fiyatları yükselmelidir

Toprak sahipleri konusunda fizyokratlar arasında bir fikir birliği yoktur. Quesnay’in de ilk ve son
yazdıklarında bu konuda tutarsızlıklar vardır. İlk başta toprak sahiplerini verimsiz kabul edip elde ettikleri
gelirin de hak edilmemiş bir gelir olduğunu söylerken sonra kısmen üretken olduklarını savunmuş, bunu
da toprak sahibinin üstlendiği toprağı iyileştirme çalışmalarının (tarlanın temizlenmesi, su getirilmesi vb.)
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üretime bir çeşit katkı olduğu mantığına dayandırmıştır. Quesnay’in takipçileri de toprak sahiplerini
üretken saymışlardır. Zanaatkarların faaliyetleri ticaret ve finans ile uğraşanlara göre daha verimli
görülmektedir çünkü zanaatkarlar hammaddeye bir değer kazandırırlar.

Quesnay’in bütün teorisi net üretim ve sermayeye dayanır. Yeniden üretim yapılabilmesi için üretim
esnasında kullanılan malların üretim sürecinde tekrar üretilmesi gereklidir. Faizi açıklamak için arz-talep
ve risk kavramlarını reddeder. Quesnay’e göre faiz bir doğal yasaya tabidir ve topraktan elde edilen
gelire dayanır. Net üretimi “üretim ile üretim araçlarına yapılan harcamanın farkı” olarak ilk tanımlayan
Quesnay’dir. Net üretimin bölüşümü ile ilgilenmiş ve vergi politikasını da buna dayandırmıştır. Tarım tek
üretim kaynağı olduğu için vergilendirme de tarım üzerinden olmalıdır. Fazla üretimin dağılımı
geleneklere ve yasalara bağlıdır. Yani fazla üretim Kral ve kiliseye aittir.

Quesnay malların kullanım değeri ve değişim değeri ayrımına gitmiştir. Malın fiyatıyla tüketiminin
sağladığı fayda arasında bir ilişki yoktur. Tüccar toptan aldığı mala kar koyup öyle satar ve alış fiyatını
düşürüp satış fiyatını yükseltmeye çalışır. Bunu yaparak iki tarafa da zarar verir. Bu yüzden ulusal
zenginlik toptan fiyatlarla ölçülmelidir. “Temel fiyat” üretim için gerekli tüm girdilerden oluşur. Bu da satış
fiyatının alt sınırını oluşturur. “Piyasa fiyatı” ise ürünün bolluk seviyesine ve piyasadaki rekabete
bağlıdır. Burada modern arz-talep ilişkisine yakın bir görüş sezinlenmektedir.

Colbert’e karşı çıkan Quesnay sanayiye bu kadar eğilmesini eleştirmiştir. Ekonomide müdahale
olmaması gerektiğini ve doğal düzeni savunmuştur. Gournay de aynı dönemde “laissez faire” diyerek
Quesnay ile aynı görüşü savunmaktadır.

Quesnay’in en önemli eseri olan ve fizyokrasinin temel metni olarak tanımlanan “Tablo Economique” ilk
olarak 1758 yılında yazılmıştır. Tablonun birkaç değişik versiyonu vardır. İlk versiyon Mirabeu
tarafından “yazının bulunuşu kadar önemli” olarak tanımlanmıştır. Bu tablo modern teorilerin de
öncülerinden sayılır.

Tabloda Makro açıdan ekonomide dengenin ne anlama geldiği ve nasıl ulaşıldığı açıklanır. Kapalı ve
statik bir model kurulmuştur. Toprak tek üretken faktör olarak tanımlanmıştır. Ürünün değerini girdiler
belirler ve sadece toprak girdilerden fazlasını üretir. Toprakta özel mülkiyet vardır. Çiftçilerden kira
alınır, çiftçiler de ücretli emek kiralar. Analiz tarım sektörü ile sınırlıdır. Değişimler de bireyler arasında
değil sınıflar arasında yapılır. Net ürünün yaratılması ve üç sınıf arasında dolaşımı incelenir. Birinci
kolon tarım kısmının yıllık avansını, ikinci kolon toprak sahiplerinin gelirini, üçüncü ise kısır olan sanayi
sektörünün yıllık avansını gösterir. Tabloda her sektör yıllık 600 Livre’lik bir gelir elde eder, toprak
sahipleri de harcadıkları geliri tekrar kazanır. Böylece dönem sonunda yeni bir dolanım sürecinin
başlaması mümkün hale gelir. Tablo, tüketimi aşan üretim fazlasının tek kaynağının tarım sektörü
olduğunu kanıtlar.

Quesnay’in mantığı tek faktörlü (toprak) bir üretim teorisidir. Sanayi, hizmetler ve ticaret analizde
görünmez. Ekonomik tablonun Keynesyen teorinin ve Walras tipi genel dengenin öncüsü olduğu
düşünülmektedir. Bununla birlikte tablo çok açık değildir. Bazı karanlık noktaları vardır ve farklı
basımlarda farklı açıklamaların eşlik ettiği üç değişik tablo vardır. Bu durum bazı tartışmalara yol
açmıştır.

Tabloda sınıfsal bir ayrıma da gidilmiştir. “Toprak sahibi”, “üretken sınıf” ve “kısır sınıf” olarak üç ayrı
sınıf vardır. Üretken sınıf çiftçilerdir. Toprakta çalışan işçiler üretken olarak görülmez. Net ürün, çiftçinin
yaptığı harcamaların gelirden çıkarıldığında kalan paydır. Quesnay’in tablosunda tüccarlara da yer
yoktur. Çünkü doğal düzenin var olduğu bir ortam varsayılmaktadır ve böyle bir ortamda serbest
rekabet vardır. Tüccarlara bu yüzden gerek yoktur.

Artık ürün teorisinin kurucusu olan Quesnay’in tüm politikaları bir şekilde fazla üretim kavramına gelip
dayanmaktadır, bu yüzden bu kavram büyük önem taşımaktadır. “Produit net” terimi “Net üretim”
anlamında kullanılır. Bunun Tablo içinde çok önemli bir yeri vardır.

Quesnay’in değer teorisi bir nispi fiyat teorisidir. Fiziki değer-parasal değer arasında bir bağlantı vardır.
Bu da fiyat sistemidir. Değer analizi henüz gelişmemiştir ve fiyata bağlanır. Parasal değer-parasal
olmayan değer şeklinde bir ayrıma gitmiştir ama çok netleştirmemiştir. Daha önceki gibi (değer = emek
miktarı + toprak) şeklinde bir yaklaşımı vardır.

Quesnay’e göre 4 çeşit sermaye vardır: 1) Bir defalık harcama (toprağın temizlenmesi, kuyu açılması
vb.) 2) Devlet tarafından yapılan bir defalık harcama (devlet tarafından yapılan yol vb.), 3) Dayanıklı
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tüketim malları (at, saban vb.) 4) Sürekli harcamalar (ücretler, yem vb.) Quesnay bunlardan özellikle 3.
ve 4. maddeler üzerinde durmuştur.

Quesnay’in çalışmaları ulusal muhasebenin ve ekonometrinin başlangıcı olarak görülür. Reel ekonomi-
parasal ekonomi arasındaki ilişki de ilk olarak Quesnay tarafında ortaya koyulmuştur. Önemli bir katkısı
da parasal analizdir. Paranın dolaşım hızı kavramını ortaya çıkarmıştır. Parasal ekonomiye fazla önem
vermez ve asıl reel ekonomiyle ilgilenir. Analizinde teknoloji yoktur.

Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781)
Paris doğumlu olan Turgot’nun babası parlamento üyesidir ve Paris’in de en yüksek idari amiridir.
Annesi de entelektüel bir kişiliktir. Çok iyi bir eğitim alan Turgot teoloji eğitimini 1751’de tamamlamıştır.
1 yıl süreyle savcılık yaptıktan sonra 1753’de kamu yönetimi görevi almıştır. 1761’de bölge valisi olmuş,
1774’e kadar bu görevde kalmıştır. Tüm gözlemlerini de bu görevi sırasında yapmıştır. Quesnay’in
öldüğü yıl olan 1774’de önce deniz bakanı, sonra aynı yıl maliye bakanı olmuştur. 1776’da bu görevden
bazı siyasi sebeplerle alınmıştır. Bu tarihten ölümüne kadar olan 5 yılını tamamen okuyarak geçirmiştir.
Maliye bakanlığı sırasında Fransa’daki öşür biçimindeki bazı vergileri para ile ödenen vergilere
dönüştürmüş, loncaları kapatmış, açlık dönemlerinde fakirlere yemek veren kuruluşlar kurmuş, tarım
ihraç yasaklarını kaldırmıştır. Büyük şanssızlık eseri aynı yıl tarımda kuraklık olmuş, tarım ürünleri ve
ekmek fiyatı artmış, bu durumun halkta hoşnutsuzluk yaratması üzerine Turgot politikaları gözden
düşmüştür.

Entelektüel eğilimleri geniş bir alanı kaplayan Turgot tarih, edebiyat, filoloji, matematik, fizik ve
astronomi ile ilgilenmiştir. 1755’de Quesnay ve Gournay ile tanışan Turgot özellikle Gournay’den çok
etkilenmiştir. Ayrıca A.Smith ve Hume gibi ünlü isimlerle de dostluk kurmuştur. Turgot’nun maliye
bakanı olması fizyokrasinin iktidarda temsil edilmesi anlamında çok önemli bir olaydır. Fizyokrat okulun
en önemli isimlerinden biri olmasına karşın diğer düşünürlerle ayrı düştüğü bazı noktalar vardır. Kararlı,
sert ve tutarlı üslubu yazılarının çok belirgin bir özelliğidir. Çok yalın ve zarif bir dil kullanmıştır.
Fizyokratlar içinde düşünce olarak klasik iktisatçılara en çok yaklaşan da Turgot olmuştur.

“Zenginliğin oluşumu ve bölüşümü” isimli eserinde bir değer teorisi geliştirmiştir. Azalan verimler
anlayışını ilk olarak ortaya koyan da Turgot’dur. Değeri ikiye ayırır: 1) Temel değer/ parasal değer 2)
Biçilen değer/ mutlak değer. Temel/parasal değer ayrımı Cantillon’un gittiği ayrımdır. Turgot bunu çok
berrak biçimde ortaya koymuş ve uzun vadede esas fiyatla piyasa fiyatının eşitleneceğini söylemiştir.
Biçilen/ mutlak değer ayrımı ise değişim olduğu ve olmadığı zaman değerin ne olacağına ilişkin bir
ayrımdır.

Turgot yalnız yaşayan bir adam örneğinden yola çıkarak bir model oluşturmuştur. Yalnız adamın bir
obje karşısındaki tavrını (ilgilenmesi ya da ilgisiz kalması) temel almış ve tercih kavramını böyle
yaratmıştır. Adamın bu objeye verdiği değer kıtlık kavramıyla ilgilidir. Adada çok sayıda bulunan objeleri
önemsemez ama tek bir tane olanı önemser. Bunun dışında serbest mallar da vardır. Örneğin su
karşısında kayıtsız kalmaktadır. Kıtlığı da yararlılıkla ilişkilendirir. Bulunması güç olan obje yararlıdır.
Malın değerinin karşı tarafın ihtiyaç duyma oranıyla ilgisi vardır ve buradan sübjektif fayda teorisi ortaya
çıkmıştır. İnsanın bireyselleşmesi de bu noktada başlar.

Dağıtım ve üretim teorisinde iki tema vardır:
1) Azalan verimler: Quesnay’in tablosunda dağıtılan avanslar üzerinde düşünmüş ve toprağın veriminin
sabit olmamasından yola çıkarak bu kavramı geliştirmiştir. Verim toprakta 2-5 kat arasında
değişmektedir. Ayrıca bir maksimum verim de vardır. Verim bir noktadan sonra artmaz. Her toprak aynı
değildir. Bu fikir rant kavramının özüdür ama ortaya çıkması için yaklaşık 50 yıl geçecektir.
2) Artık değer teorisi: Her insan kendi ihtiyacı ve başkasının ihtiyacı için çalışır. Bir işbölümü vardır, yani
birey üretemediğini başkasından almaktadır. İhtiyaç karşılandıktan sonra artanı değişime tabi tutulur.
Turgot buradan emeğe geçer. Yalnızca emek ücretin üzerinde bir değer üretmektedir. Bu yüzden tüm
zenginliklerin tek kaynağı emektir. Buradan da yola çıkarak gelir dağılımı ve sosyal yapı ilişkisi kurar.
Fizyokratlarda 3 sınıf varken Turgot bunu iki sınıfa indirir: Ücretliler ve kapitalistler. Bu düşünce Marx’a
zemin oluşturacaktır.

Turgot sermayenin oluşumunu da incelemiştir. Faiz oranları ve dağılımı üzerine çalışmıştır. Parayı mal
olarak görür ve yatırım-tasarruf ilişkisinden bahseder. Turgot “laissez faire” düşüncesine yakındır.
Arkadaşı Gournay’in ölümü üzerine yazdığı “Gournay’e ağıt” da bu düşünceyi ifade eder. İç ve dış
ticaretin özgürce yapılmasını savunur. Serbest piyasanın en doğru ürüne en doğru fiyatla ulaşılmasını
sağladığını ve devlet müdahalesinin bunu bozduğunu söyler. Devletin tek amacının ülkeyi istilalardan
korumak ve çok büyük ekonomik adaletsizliklerin önüne geçmek olması gerektiğini savunur.
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“Zenginliğin üretimi ve bölüşümü üzerine düşünceler” (1769-1770) en önemli eseridir. Burada üretim,
bölüşüm ve yeniden üretim konularında düşüncelerini açıklamıştır. Kitabın ilk kısmında tarımsal bir
toplumda zenginliğin üretimi üzerine eğilmiştir. Burada ortaya çıkan iki ayrı sınıf modellemiştir. Sermaye
sahipleri hiç çalışmaz, çalışan kesim ise geçimini yalnızca emeği ile sağlar. Çalışanlar da çiftçiler ile
zanaatkarlar olarak ikiye ayrılır. Turgot yalnızca çiftçilerin fazla ürün ürettiğini, zanaatçıların sadece
hammaddenin şeklini değiştirdiğini savunur. Kitabın ikinci kısımda sermayenin ve paranın gelirine
değinir. Sermayenin tasarruf ve birikim yoluyla nasıl meydana geldiğini çok yalın biçimde açıklar. İkinci
ve üçüncü bölümlerde sermayenin verimli kullanılmasının yaratacağı etkileri inceler. Quesnay
sermayeyi sadece tarım sektöründe incelemişken Turgot tüm sektörlerde inceler. Faiz ödünç verilebilir
fonların arzı ile belirlenir. Turgot beş çeşit yatırım harcamasının ayrımına gider ve sermayenin
hareketliliği sonucunda tümünün getirilerinin eşitleneceğini söyler. Bu yatırım analizi iktisat teorisine çok
büyük bir katkıdır.

Turgot’nun değer ve fiyat teorisi Quesnay’in teorisine çok benzer. Temel fiyat ve piyasa fiyatı ayrımına
giderken piyasa fiyatının temel fiyattan çok farklılaşamayacağını söyler. Bu anlayış klasiklerce
geliştirilecektir. Ücretler üzerine koyulan bir verginin piyasa fiyatlarını yükselteceğini savunur. Azalan
verimler kanununu ilk defa olarak ortaya atar. Avansların yavaş yavaş arttırılması durumunda artık bu
artışın üretime hiçbir katkısının olmayacağı bir noktaya gelineceğini ifade eder. Her ne kadar
marjinalizmin teorik açıklamasını yapmaktan uzak da olsa bu görüş marjinal verimliliğin temelini
atmaktadır.

Turgot’nun iktisat teorisine yaptığı katkıları özetleyecek olursak değer teorisi ile neoklasik anlayışın
temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kurduğu sermaye teorisi son derece analitik ve yüksek seviyelidir.
Kalkınmanın özü olarak tasarrufu görmesi ile de ekonomi politiğin önünün açmıştır. Turgot’yu
fizyokrasiden klasik iktisada geçiş köprüsü olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.

Sonuç Yerine
İktisat bilimi, değişen dünyanın değişen sosyal yapısının bilimidir. Toplum her çağda farklı anlayış
biçimleri geliştirmiş ve farklı ilişkiler biçimlendirmiştir. Yukarıda kısaca incelenen düşünce akımları da
kendi dönemlerinin sosyal gerçekliğinden yola çıkarak kendi dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya
çalışmıştır. Günümüzün iktisadi anlayışının biçimlenmesinde büyük katkıları olmasına karşın bu
düşünce yapılarının çağdaş dünyanın iktisadi problemlerini çözmesi beklenemez. Ancak iktisadi
düşünce tarihine değişen sosyal yapılara çözüm arayan ve evrimleşen teoriler zinciri olarak bakmak
bize çok değerli bir bakış açısı sağlayabilir. Bu bakış açısı bize; teorilerin mutlak gerçeklikleri değil,
içinde bulunulan zamanın koşullarını açıklayan ve çözümler arayan yapılar olduğunu görmezden
gelmeyen ve böylelikle teorinin kalıpları içine sıkışmayan bir anlayış sağlar.

Her çağda evrenin yasalarının keşfedildiğine inanılır. Örneğin Yunanlılar evrenin tüm yasalarını
açıklayabildiklerini düşünmüşlerdir. Sonra aynı şey (Kuantum fiziğindeki çalışmalara kadar) Newton
yasaları için düşünülmüştür. Her kuşak evrensel yasaları keşfettiğini düşünür ama bir sonraki gelişme
bunun doğru olmadığını gösterir. Bilimsel bilgi her kuşakta ilerleme kaydeder. Mutlak gerçek diye bilinen
şey bir sonraki keşifle göreli hale dönüşür. Bilinmez olan her şey adım adım çözülür ama bu sonsuz bir
süreçtir. Yeni bir noktaya ulaştığımızda karşımıza yeni problemler çıkar. Bu yüzden eksik bilgimizle
eksik teoriler üretiriz ve teoriler de mutlaka hata içerirler. Bu hataları bulmak bilime ilerleme sağlar. Bu
ilerleme ile eski teoriler de geçersizleşir. Burada önemli olan evrensel doğruyu bulmak değil, içinde
bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde dünyayı daha iyi anlayabilmemize yardımcı olacak mantıksal
ilişkiler kurmaktır.

Sağlıklı biçimde elde edilmiş bir veri yığını, yola çıkılan teori yanlış bile olsa çok faydalıdır. Thomas
Kuhn bilim tarihini periyodik devrimler olarak tanımlamaktadır. “Paradigmalar” olarak isimlendirilen bir
teoriler seti çerçevesinde bilim ilerleme kaydeder ama bir noktada katı bir ortodoksluğa dönüşür ve
muhafazakarlaşır. Yeni hipotezler öne sürülmez ve mevcut çelişkiler gizlenmeye çalışılır. Artık inkar
edilemeyecek bir noktaya ulaşıldığında ise devrim yaşanır. Diyalektik felsefe açısından hiçbir şey
mutlak değildir. Bu yüzden kaos ve karmaşıklık kavramları da toplumsal ilişkilerin kavranmasında büyük
fayda sağlayacaktır. Kaosta hiçbir şey birbirini tekrarlamaz. Kurulacak yeni iktisat teorileri de sosyal
ilişkileri dünyayı sürekli değişen ve birbirini tekrarlamayan süreçlerden geçen bir düzen olarak
algılamalıdır. Evrenselliğe en yakın teori ancak böyle bir yaklaşımla kurulabilir.


