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Ercan EREN* 

- M. Friedman, J.M. Keynes ve F.A. Von Hayek'le birlikte 20. yy'da en çok sö- '\ 
zü edilen Iktisatçı bilim adamlanndan bir tanesldlr. Friedman'ın bir di~er öneml 
"Keynescl İktlsat'.'ın doruk döneminde bile liberalizm! savunan az sayıda kişilerden 
biri olması ve yükselişini görmesldir. Llberalizmln manlfestosunu yazanlardandır. 

İktlsatta, Friedman çok çeşitli yönlerden tartışılır. Bunlardan birisi K. Popper· 
Friedman lllşkisi üzerinedir. Liberal görüşlerinin uyumu bir yana, Friedman Pop
per'In lktlsattaki temsilellerinden bir tanesi olarak (dijteri T.W. Hutchlson) kabul 
edilmiştir. 1953'de yayınlanan ünlü makalesinde Popperet metodolojiyl ve yanlış
Iamacıhea yakın görüşleri savunmuştur. Son on-onbeş yıldır yapılan yorumlarda 
temsilcilik konusunda kuşkular artmaktadır. Friedman'ı Enstrümantallzm (aletcl· 
lik) Içinde" de~erlendirim görüşler a~ırlık kazanmaktadır. Hemen belirtelim Fried
man'daki enstrümantalizm kufl!mlar, koşullar de~işti~i Için de~il, öndey) Için işe
yaramadı~ndim kurarnların terki anlamındadır. Friedman bu yorumlamayı kabul 
etmiştir. 

İktlsatta Friedman'ın bir di~er yeri ve öneml Iktisat kuramma katkılandır. 
Bunların belli başlıcalan Tüketim Fonksiyonu, Miktar Kuramının Yeniden Yorum
tanması, Para Talebi Kuramı, Dojtal İşsiz:llk Oranı, Amerikan Para Tarihi alanında
ki çalışmalarıdır. Tüketım fonksiyonunda S. Kuznets, J. Duesenberry, A. Ando ve 
F. Modigllanl'nin katkılanyla geliştirilen mutlak gelir, görecell gelir ve yaşam boyu 
gelir ile _tüketim arasındaki Ilişkiye sürekli gelir açısından yaklaşmaktadır. Miktar 
kuramının yeniden yorumlanması, para talebiyle birleştirilerek miktar kuı:amının 
para talebi kuramı ve paranın dolaşım hızi analizine lndirgenmesldir. Bu son yaklaşı
mı Iktisat politikası görüşlerinin kalkış noktasını oluşturmaktadır. Do~al işsizlik 

oranı, (hidrolik) Keynescl Phillips E~isi Yaklaşımı ve işsizlik-enflasyon negatif 
ilişkisi görüşünü eleştirrnek amacıyla geliştirilmiştir. 

. Friedman'ın iktisatta' bir dilter önemi iktisat politikası konusundaki görüşleri
dir. ·İktisat politikası yaklaşımı iktisat kuramı bazında ileri sürülür. İktisat kuramı· 
öndeyi IUşkisi temelinde politika önerilerinde bulunulmaÜdır. Varılan sonuç klasik 
liberallz:mden farklı olarak devletin ekonomiye müdahale gerçe~ini yadsımadan 
kuram-öndeyi jlişkisine baelı olarak politika önerilmesidir. Aslında kurarn ço~u 
noktada devletin ekonomiye müdahalesine karŞı çıkmaktadır. 1970'lerde ortaya çı
kan Yeni Klasik Iktisat daha sofistike •ekonometrik teknikler kullanarak, adaptif 
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beklentiler yerine rasyonel beklentilerden hareketle Friedman'da elde edilen sonuç
ları biraz de~işlk yönden elde edecektir (Marshallcı kısmi denge ve hidrolik Keynes
ci yöntem yerine, Walrascı genel denge analizi ve Avusturya Okulu'ndan faydalanıl
ması gibi). 

Elimizdeki "Kapitalizm ve özgürlük" yapıtı Friedman'ın 1950-1960 yıllann
daki konferanslarından derlenmiştir. Kuramsal olmaktan çok liberalizmin manifes
tosu niteli~indedir. Bir anlamda biraz önce kısaca açıkladı~ımız felsefi, kuramsal ve 
politik tutumun bildirge haline getirilmiş biçimidir. Yapıt sonuç dahil on üç bölüm
den oluşmaktadır. Birinci bölümde siyasal özgürlü~ün gerekli koşulunun ekonomik 
özgürlük oldu~ belirtilerek, Iktisadi liberalizmln öneml vvurgulanmaktıidır. İkinci 
bölümde devletin rolü tartışılmakta ve devletin yönlendirmesi yerine hakem rolü
nün gereklill~ine dikkat çekilmektedir. üçüncü bölümde Friedman, ünlü büyüme ka
dar para arzının arttırılması ve istikrar görüşünü özetlemektedlr. Dördüncü bölümde 
dış ekonomik ve parasal Ilişkilerin llberalizasyonun öneml ve liberalizmdeki yeri 
vurgulanmaktadır. Beşinci bölümde kamu harcamalarında denge ve istlkrannın öne
ml Incelenmekte ve Keynescl Çarpan analizi çeşitli yönlerden şiddetle eleştirilmek
tedir. Altıncı bölümde devlet e~itim ilişkisi, e~ltlmln özelleştlrilniesine a~ırlık verile
rek lrdelenmektedir. Yedinci bölümde kapitalizm-ayrımcılık lllşkislne de~nllmekte, 
kapitalizmin ayrımcılı~ı arttırmadı~ı, hatta azalttı~ına dikkat çekilmektedlr. Seki
zinci bölümde tekel olgusu incelenerek, tekelin Istenmeyen bir durum oldu~ belir
tilmekte, fakat özel tekelin devlet tekeline nazaran ehveni-şer oldu~ Ileri sUrUimek
tedlr. Dokuzuncu böltim bir önceki böllinıle yakından ba~lantılıdır. Çalışmaruhsatı 
sorunu Incelenmekte ve eleştlrllmektedir. Onuncu bölümde gelir da~ılıını "eşitslzli
~ln nasıl eşitlik sa~l~yaca~ı" görüşü çerçevesinde de~erlendirllmektedir. Onblrtncl 
bölümde 2!l yy' daki yaygın sosyal refah görüşleri eleştirilınektedir. Onikinci bölüm
de yoksulluk ve kapitalizm arasındaki ilişki çeşitli yönlerden incelenmektedir. 

Bu kısa tanıtırnda kitabı ayrıca de~terlendirmek olanaklı de~l Ama Iki nok
taya dikkat çekmek lstiyQruz. Birincisi Friedman'ın tekelleşme, yatay ilişkilerin 
yanında dikey ilişkilerin artan rolU gerçel!ine ra~men 19. yy. liberalizmine duydu
~tu özlemdlr. İkincisi liberalizm, dejtişim ve özgürlUk ilişkisi üzerinedir. Friedman'da 
da dilter Neo-klasik iktisatçılar gibi daha çok de~şik ilişkilerine a~ırlık verilmekte: 
dir. üretim ve yatırım ayrıca lncelenmemektedlr. üretim olmayınca kaplt}ilizm-öz
gUrlük bal!lantısını kurmak kolaylaşmaktadır. Ama Keynes'de (Marx'da biraz de~i
şik açıdan benzer sonuçlara ulaşmıştır) yapıldıi!ı gibi tiretim ve yatırım analiZe 
katıldı~ında kapitalizm-özgürlük çıkarsaması, bellrslzllkle bütünleşerek kapitalizm
bunalım Ilişkisine dönüşebilmektedir. Bu anlamda belkide özgürlük için kamu mü
dahalesi (iktisat politikası) gerekmektedir. Yani yalnız kaynak daj!ıtim dei!il, kay
nak yaratma etkinlli!l açısından kapitalizm, özgürliılt ve mUdahale ilişkisine yaklaş
mak gerekmektedir. Bunlar birbirini dıştalamaz, tersine tamamlarlar. 

üretım ve yatmm sorunu açısından bakıldı~ında Friedman'ın kurdu~u Ilişki
ler ve vardı~ı sonuçlar çok tartış~lıdır. Kanımızca de~işim ve özgürlük, tiretim so
runundan ba~ıınsız tutulamaz. Bütün bunlardan öte Kapitalizm ve (jzgürlük kitabı
nı, Friedman'ın Türkçeye çevrllen Ilk yapıtı olması, dUşUse geçse de Yenl-llberallzm
Friedman baRiantısının yakalanması açısından özelllkle önerirlz. Ayrıca Avusturya 
Okulu iktisatçılan kadar olmasa da, yöntemsel ve politik blreyselcllii!in anlaşılması 
açısından kitap Jyfömeklerlnden bir tanesldir. 

-198-


