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Özet 
Wesley Clair Mitchell (1874-1949) iktisat yazınında iş çevrimleri ile ilgili olarak yaptığı ampirik 

çalışmalarla bilinir. Günümüzde de halen en prestijli kurumlardan biri olarak kabul edilen Ulusal İktisadi 
Araştırmalar Bürosu (National Bureau of Economic Research-NBER)’nun kurucusu ve 1949 yılına kadar 
yürütücüsüdür. Mitchell NBER’de yaptığı çalışmalarla gerek dönemin gelişmiş ülkelerinde yaşanan 
çevrimlere ilişkin kapsamlı bir veri seti oluşturmuş gerek de bu çevrimleri analiz edebilmek için çok 
sayıda istatistiksel ölçüm ve analiz yöntemi geliştirmiştir. Bu çalışmalar, Mitchell’ın iktisat yazınında 
daha çok ampirik bir iktisatçı olarak ün kazanmasına neden olmuştur. Mitchell’ın analizinde ampirik 
analiz yöntemini yoğun bir şekilde kullanması katkısının esas olarak ampirik gözlemlerden ibaret olduğu 
ve teorik açıdan iş çevrimleri literatürüne önemli bir katkı yapmadığı yolunda eleştiriler almasına neden 
olmuştur. Mitchell’ın ampirizmini değerlendirirken onun bir kurumsal iktisatçı olduğu ve hocası 
Veblen’in neoklasik iktisada yönelttiği eleştirileri ve evrimsel bir bilim için önerilerini paylaştığı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Mitchell’in iş çevrimleri analizini kuramsal düzeyde 
incelemek ve iş çevrimleri literatürüne yaptığı katkıyı değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda bu 
çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Mitchell’ın iş çevrimleri literatüründeki yerini 
ortaya koymak amacıyla iş çevrimlerine ilişkin teorik gelişmelerin kısa bir özetine yer verilecektir. İkinci 
bölümde, Mitchell’in “para ekonomisi” olarak nitelendirdiği modern kapitalizme ilişkin görüşleri 
değerlendirilecek; üçüncü bölümde, Mitchell’ın iş çevrimlerinin nasıl ortaya çıktığı, hangi aşamalardan 
geçtiği ve bu aşamaları niteleyen temel özelliklerin neler olduğuna ilişkin görüşlerine yer verilerek 
Mitchell’ın iş çevrimleri analizi kuramsal düzeyde incelenecektir. Son bölümde ise, Mitchell’ın söz 
konusu iş çevrimlerinin kapitalist sistem içinde denetim altına alınıp alınamayacağı yolundaki görüşlerine 
ve buradan yola çıkarak istikrarsızlıkları ortadan kaldırmak için önerdiği politikalara değinilecektir. 
Çalışma söz konusu bilgiler ışığında Mitchell’ın iş çevrimleri kuramının önemi ve literatüre katkısının 
değerlendirilmesi ile son bulacaktır.  
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1. Giriş  
Wesley Clair Mitchell (1874-1949) iktisat yazınında iş çevrimleri ile ilgili 

olarak yaptığı ampirik çalışmalarla bilinir. Günümüzde de halen en prestijli 
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kurumlardan biri olarak kabul edilen Ulusal İktisadi Araştırmalar Bürosu 
(National Bureau of Economic Research-NBER)’nun kurucusu ve 1949 yılına 
kadar yürütücüsüdür. Mitchell, NBER’de ardışık ticaret çevrimlerinin 
özelliklerinin incelenmesi için bir araştırma programı başlatmıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda gerek dönemin gelişmiş ülkelerinde yaşanan çevrimlere ilişkin 
kapsamlı bir veri seti oluşturmuş gerek de bu çevrimleri analiz edebilmek için çok 
sayıda istatistiksel ölçüm ve analiz yöntemi geliştirmiştir. Bu çalışmalar, 
Mitchell’ın iktisat yazınında daha çok ampirik bir iktisatçı olarak ün kazanmasına 
neden olmuştur. Mitchell’ın analizinde ampirik analiz yöntemini yoğun bir şekilde 
kullanması katkısının esas olarak ampirik gözlemlerden ibaret olduğu ve teorik 
açıdan iş çevrimleri literatürüne önemli bir katkı yapmadığı yolunda eleştiriler 
almasına neden olmuştur.  

Mitchell ampirik verileri iktisadi hayata ilişkin düzenlilikleri ve genel 
eğilimleri saptamak ve iktisadi değişimi ve evrimi analiz edebilmek amacıyla 
kullanmıştır. Bu nedenle, Mitchell’ın ampirizmini değerlendirirken onun bir 
kurumsal iktisatçı olduğu ve hocası Veblen’in neoklasik iktisada yönelttiği 
eleştirileri ve evrimsel bir bilim için önerilerini paylaştığı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Mitchell’ın çalışmaları yakından incelendiğinde Veblen gibi 
iktisadi olayları dinamik bir şekilde ele aldığı, evrim düşüncesini benimsediği ve 
gerçek hayattaki sorunları anlamak ve buna çözüm bulabilmek için pragmatik bir 
bakış açısını benimsediği görülmektedir (Baş Dinar, 2014: 61). Mitchell, böyle bir 
yaklaşım ile kapitalist ekonomilerde ortaya çıkan istikrarsızlıkların tespit 
edilebileceğini ve bu istikrarsızlıkları denetim altına alabilecek bir takım 
politikaların geliştirilebileceğini düşünmüştür. Bu açıdan, Mitchell’ın ampirik 
araştırmalara vurgu yapmasının ardında iktisadı spekülatif araştırmalar sistemi 
olmaktan uzaklaştırmak ve istatistiksel bilgiden de yararlanarak iktisadi 
değişmeleri analiz etmek istemesi yatmaktadır (Ginzberg, 1997: 373). Bu 
bağlamda, Mitchell neoklasik iktisadın dayandığı genel denge yaklaşımının 
ekonomideki istikrarsızlıkları anlamak açısından son derece kısıtlayıcı olduğuna 
dikkat çekmiştir.  

Bir bütün olarak çalışmalarına bakıldığında Mitchell’ın amacı da Veblen 
gibi “Para Ekonomisi” (Money Economy) olarak nitelendirdiği modern 
kapitalizmin işleyişini açıklayacak kapsamlı bir teori geliştirmek olmuştur. Ancak, 
Mitchell’ın amacı neoklasik iktisatta olduğu gibi zamandan ve mekandan 
bağımsız teoriler üretmek değildir. Mitchell iktisadi süreçlerin karmaşık ve 
değişken doğası nedeniyle iktisatta bu tür teorilerin üretilemeyeceğini 
düşünmektedir. Ayrıca, bu kadar karmaşık ve değişken doğaya sahip iktisadi 
olguların tek bir teori ile açıklanmasının da olanaksız olduğunu (Mitchell, 1927: 
54) belirtmiştir. Ancak, Mitchell yine de gerçek yaşamdaki bir takım ampirik 
düzenliliklerden hareketle ekonomide ortaya çıkan çevrimlerin uygun bir teorik 
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çerçeve ile açıklanmasının mümkün olduğunu belirtmiştir (Burns, 1966: 284-5). 
Bu doğrultuda, yoğun ampirik araştırmalara dayalı bir iş çevrimleri teorisi 
oluşturmaya çabalamıştır.  

Mitchell’ın iş çevrimleri ile ilgili görüşleri 1913 yılında yazdığı “Business 
Cycles”, 1927 yılında yazdığı “Business Cycles: The Problem and Its Setting” ve 
1946 yılında yayımlanan Arthur Burns ile yaptığı “Measuring Business Cycles” 
isimli çalışmalardan elde edilebilir. Mitchell, bu çalışmalarda iş çevrimleri 
literatürüne hem teorik hem de ampirik önemli katkılar yapmıştır. İş çevrimleri ile 
ilgili yaptığı ilk çalışma olan “Business Cycles” isimli çalışmada iş çevrimlerini 
açıklamak üzere çok sayıda ampirik veri ve analitik araç kullanmıştır1. Bu 
çalışma, Mitchell’in iş çevrimleri ile ilgili yaptığı en önemli çalışma olarak 
görülmektedir. Daha sonraki çalışmalarını büyük ölçüde bu kitapta oluşturduğu 
temel üzerinden geliştirmiştir. 

Mitchell’ın ekonomide ortaya çıkan çevrimler ile ilgili yaptığı 1913 
yılındaki çalışmasında iş çevrimlerinin refah (prosperity), kriz (crisis) ve 
depresyon (depression) olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu belirtmiştir. Buna 
göre, başlangıçta iktisadi faaliyetlerde canlanma ile ortaya çıkan bir iyileşme 
dönemi iktisadi faaliyetin çok ciddi bir şekilde genişlemesine yol açan bir refah 
döneminin ortaya çıkmasına yol açar. Ancak, bu refah aşaması da giderek bir kriz 
aşamasının ortaya çıkmasına neden olacak koşulları doğurur. Sonuç olarak, bu 
kriz dönemi de beraberinde bir depresyon dönemine ve bu depresyon dönemi de 
yine yeni bir canlanma döneminin ortaya çıkmasına yol açar.  Çevrimlere yönelik 
bu üç aşamalı yaklaşım, Mitchell’ın 1927 yılında yazdığı kitapta da yer 
almaktadır. Refah aşamasından depresyon aşamasına nasıl geçildiğinin 
anlaşılması, bu depresyon aşamasından refah aşamasına nasıl geçildiği konusunda 
da bir fikir verecektir (Mitchell, 1927: 378). Görüldüğü gibi, Mitchell çevrimin 
dönüm noktalarını yansıtan durgunluk (recession) ve canlanma (revival) aşamaları 
üzerinde durarak çevrimin dönüm noktalarını analiz eden dördüncü bir aşama 
olarak ele almış ve bu şekilde 1927 yılında yazdığı kitabında dört aşamalı bir 
çevrim teorisi ortaya koymuştur. Bu şekilde, bir depresyon aşamasından refah 
aşamasına, yine bir refah aşamasından depresyon aşamasına ekonomiyi yönelten 
güçleri analiz edebilmiştir. 

Mitchell çevrimlerin sürekli olarak tekrarlayan özelliğine vurgu yapsa da her 
bir çevrimin kendine özgü özelliklere sahip olduğuna işaret eder. Bu anlamda, 
1913 yılında yazdığı “Business Cycles” isimli eserinde zikrettiği “tarih kendini 
tekrarlar fakat daima bir farklılıkla” sözü ile çevrimlerin bu yönüne vurgu 
yapmaktadır. Bu anlamda, her bir çevrim kendinden önceki olaylar dizisinden 

                                                 
1  Bu açıdan Gordon (1952) bu çalışmayı ampirik araştırmanın ve teorik analizin özenli bir sentezi 

olarak nitelendirmektedir.  
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doğmakta ve bu anlamda kendisine özgü özelliklere sahip bulunmaktadır.  
Dolayısıyla, her bir aşama bir önceki aşamayla yakından ilintili olmakla birlikte, 
her aşama kendini diğer aşamalardan farklılaştıran özelliklere de sahiptir 
(Mitchell, 1913: 445-450). Bu şekilde, Mitchell iktisadi olayların çevrimsel 
doğasına vurgu yapmakla birlikte sürecin “tersinmez” özellikler taşıdığına da 
dikkat çekmektedir. Bu anlamda sistemin başlangıç koşullarına dönmesinin 
mümkün olmadığına işaret etmektedir.  

Mitchell, Burns ile birlikte yazdığı 1946 yılında yayımlanan “Measuring 
Business Cycles” isimli kitapta iş çevrimlerini2 aşağıdaki gibi tanımlamıştır: 
(Burns ve Mitchell, 1946: 3). 

“İş çevrimleri, faaliyetlerini genel olarak ticari girişimler (business 
enterprise) biçiminde organize eden ulusların toplam iktisadi faaliyetinde görülen 
bir dalgalanma türüdür:  çok sayıda iktisadi faaliyette aynı zamanda ortaya çıkan 
genişlemelerden (expansions) oluşan bir çevrimi benzer bir şekilde gelecek 
çevrimin genişleme aşaması ile birleşen genel bir durgunluk (recession), daralma 
(contraction) ve canlanma (revival) aşamaları takip eder. Değişmelerdeki bu 
diziliş tekrarlayıcı nitelikte olmakla birlikte periyodik değildir. İş çevrimlerinin 
süresi 1 yıldan 10 ya da 12 yıla kadar değişir; çevrimler birbirine yakın 
büyüklükteki daha kısa çevrimlere bölünemez”3.   
                                                 
2  Kriz iktisadi faaliyet düzeyinde sert ve ani iniş ve çöküşleri ifade eden bir kavramdır. İktisadi çevrim 

kavramı ise iktisadi dalgalanmaların döngüselliğine vurgu yapmaktadır. Bu anlamda, çevrim kelimesi 
iktisadi faaliyetin ciddi bir şekilde daraldığı bir aşamanın yerini ilk önce bir canlanma sonra da refah 
aşamasına bırakacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla, kriz iktisadi çevrimin bir aşamasını ifade 
etmektedir. Çevrim kavramı ise iktisadi faaliyetin geçirdiği bütün aşamaları içeren daha geniş bir 
kapsama sahiptir.  

3  Mitchell çevrimlerin 1 yıldan 10-12 yıla kadar değiştiğini ifade ederek çevrimlerin uzunluğunun 
birbirinden çok farklı olabileceğini belirtmiştir. 20. yüzyılın başından itibaren Amerikan 
ekonomisinin durumunun değerlendirildiği “Recent Economic Changes in the United States” başlıklı 
çalışmaya yazdığı kapsamlı sonuç bölümünde Amerikan ekonomisinin geçirdiği çevrimlerin hem 
genişliği hem de uzunluğu bakımından oldukça farklı olduğunu belirtmiştir. Mitchell’a göre, 
çevrimlerin sürelerinin farklı olmasının temel nedeni her çevrimin kendine özgü dinamiklere sahip 
olmasıdır. Bu durum çevrimlerin süresinin ve etkisinin farklılaşmasına neden olmaktadır. Bu 
anlamda, 1912 Şubat’ında başlayan ve 1914’ün Aralık ayında son bulan çevrimin 35 ay sürdüğünü 
belirtirken, 1915’in Ocak ayında başlayan 1919’un Nisan ayında son bulan çevrimin 52 ay sürdüğünü 
belirtmektedir. Bu çevrimin genişleme aşaması 1915 Ocak ayından 1918’in Ağustos ayına kadar tam 
44 ay sürmüştür. Bu çevrimin genişleme aşamasının uzun olmasının temel nedeni 1. Dünya 
Savaşı’nın yol açtığı talep artışıdır. Savaş sonrası ortaya çıkan ilk çevrim olan 1919-1921 arasındaki 
çevrim ise 29 ay sürmüştür. Bu çevrimin genişleme aşaması sadece 9 ay sürerken, daralma aşaması 
20 ay sürmüştür. Savaş sonrası dönemde gözlemlenen ikinci çevrim 1921-1924 arasında 34 ay sürmüş 
ve bu sürenin 20 ayı genişleme 14 ayı ise daralma aşamasından oluşmuştur. 1924-1927 arasındaki 
üçüncü çevrim ise 41 ay sürmüştür. Bu sürenin 27 ayını genişleme aşamasını oluştururken, 14 ayı 
daralma aşamasından oluşmuştur (Mitchell, 1929: 891-4). 1928 yılının Ocak ayında başlayan ve 1933 
Mart ayına kadar toplam 63 ay süren çevrimin yalnızca 18 ayı genişleme döneminden oluşmaktadır. 
Bu göreli olarak kısa sayılabilecek genişleme dönemini 45 ay süren oldukça uzun bir daralma dönemi 
izlemektedir (Mitchell ve Burns, 1936: 4-6). 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın yol açtığı bu 
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Bu tanımdan yola çıkarak, Mitchell’ın iş çevrimleri analizinin temel 
özelliklerini ortaya koyabilmek mümkündür: İlk olarak, Mitchell tanımda 
çevrimlerin sürekli olarak yinelenen özelliğine işaret etmekte ancak bu 
yinelenmenin periyodik düzenli dalgalanmalar biçiminde gerçekleşmediğini 
belirtmektedir. Bu açıdan, neoklasik görüşten farklı olarak kapitalizmin istikrarsız 
doğasına vurgu yapmaktadır (Burns ve Mitchell, 1946: 7).  Oysa, neoklasik genel 
denge yaklaşımına dayalı olarak oluşturulan teorilerde çevrimler düzenli 
aralıklarla yinelenen periyodik dalgalanmalar olarak nitelendirilmektedir. Bu 
çerçevede, ekonominin bir “trend” değeri etrafında düzenli salınımlar biçiminde 
dalgalandığı ileri sürülmektedir. İkinci olarak, Mitchell iş çevrimlerinin 
nedenlerini dışsal faktörlerde değil sistemin kendi işleyiş mantığında aramaktadır. 
Bu anlamda, iş çevrimlerini faaliyetlerini ticari girişim ekonomisi koşullarında 
gerçekleştiren ulusların iktisadi faaliyetinde bir dalgalanma türü olduğunu 
belirterek iş çevrimlerinin kapitalist ekonomilere özgü olduğuna işaret etmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Mitchell’in iş çevrimleri analizini kuramsal düzeyde 
incelemek ve iş çevrimleri literatürüne yaptığı katkıyı değerlendirmektir. Bu amaç 
doğrultusunda bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 
Mitchell’ın iş çevrimleri literatüründeki yerini ortaya koymak amacıyla iş 
çevrimlerine ilişkin teorik gelişmelerin kısa bir özetine yer verilecektir. İkinci 
bölümde, Mitchell’in “para ekonomisi” olarak nitelendirdiği modern kapitalizme 
ilişkin görüşleri değerlendirilecek; üçüncü bölümde, Mitchell’ın iş çevrimlerinin 
nasıl ortaya çıktığı, hangi aşamalardan geçtiği ve bu aşamaları niteleyen temel 
özelliklerin neler olduğuna ilişkin görüşlerine yer verilerek Mitchell’ın iş 
çevrimleri analizi kuramsal düzeyde incelenecektir. Son bölümde ise Mitchell’ın 
söz konusu iş çevrimlerinin kapitalist sistem içinde denetim altına alınıp 
alınamayacağı yolundaki görüşlerine ve buradan yola çıkarak istikrarsızlıkları 
ortadan kaldırmak için önerdiği politikalara değinilecektir. Çalışma, söz konusu 
bilgiler ışığında, Mitchell’ın iş çevrimleri kuramının önemi ve literatüre katkısının 
değerlendirilmesi ile son bulacaktır.  

 
 
 

                                                                                                                                 
daralma etki itibariyle 1873 paniğinden sonraki dönemde Amerikan ekonomisinin yaşadığı en büyük 
bunalımdır. Mitchell ekonomiyi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’na getiren süreci Amerikan 
ekonomisinin 20. yüzyılın başından itibaren yaşadığı dönüşümle birlikte açıklamıştır. Bu bağlamda, 
Mitchell’a göre, 1. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkması ve bu savaşın ani bir şekilde son bulması, üretim 
yöntemlerinde ve teknolojide meydana gelen değişmeler, buna bağlı olarak verimliliğin artması ve 
üretim maliyetlerinin düşmesi, Amerikan gıda ürünlerine yönelik artan dış talep savaş sonrası 
dönemde ekonominin genişlemesine neden olan temel güçlerden bazılarını oluşturmaktadır (Mitchell, 
1929: 890-905).   
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2. İş çevrimleri teorilerine genel bir bakış 
Literatürde iktisadi çevrimler ile ilgili tartışmaların dört temel aşamadan 

geçtiği ileri sürülmektedir. Birinci aşama, modern iktisadın doğuşundan 19. 
yüzyılın ortalarına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde, tartışma genel 
olarak Say Yasası temelinde yürütülmektedir. İkinci aşama 19. yüzyılın sonuna 
doğru marjinalist devrimle birlikte ortaya çıkmakta ve bu aşamada ağırlıklı olarak 
genel denge yaklaşımı benimsenmektedir. Üçüncü aşama ise 20. yüzyılın 
başından İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde Mitchell, Keynes ve 
Schumpeter gibi iktisatçıların Genel Denge Modeli’ne yaptıkları itirazlar 
temelinde sürerken, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ise genel denge 
yaklaşımının ve neoklasik iktisadın yeniden canlanışı iş çevrimleri yazınının 
seyrini belirlemektedir (Louça, 1997: 120). 

İlk iki aşamadaki iktisatçılar ekonomide ortaya çıkan istikrarsızlıkları 
ekonominin işleyişini etkileyen dışsal olaylara bağlamaktadır. Bu görüş, sistemin 
kendi haline bırakıldığında dengeye yöneldiğini işaret etmekte ve Say yasasına 
dayanarak ekonomide istikrarsızlıkların ortaya çıkma olasılığını göz ardı 
etmektedir4. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrası dönemde Keynes hem 
makroekonomik analize yaptığı katkılar hem de bunalımı aşmaya yönelik politika 
önerileri ile çok büyük bir yankı uyandırmıştır. Özellikle, Tinbergen ile yaptığı 
tartışmalarda o dönemde yaygın olarak kabul edilen neoklasik geleneğe bağlı 
ekonometrik çalışmaları tarihsel ve kurumsal değişmelere yer vermemesi 
nedeniyle eleştirmiş; ancak bu unsurları kendi analizine dahil etmede başarılı 
olamamıştır (Freeman ve Louça, 2013: 7). 

Keynes, klasik ve neoklasik iktisadın dayandığı Say Yasasını ve 
kapitalizmin kendi haline bırakıldığında mükemmel bir şekilde işlediği yolundaki 
tezi reddetmiştir. Kapitalist ekonomilerde kronik bir efektif talep yetersizliği 
problemi olduğuna dikkat çekerek ekonomideki istikrarsızlıkları sistemin içsel 
işleyiş mekanizmaları ile açıklamıştır. Bu bağlamda, ekonomideki çevrimsel 
hareketleri sermayenin marjinal etkinliğindeki dalgalanmalarla ilişkilendirmiştir. 
Ancak, sermayenin marjinal etkinliği, likidite tercihi ve tüketim eğilimi gibi 
Keynes’in analizinde merkezi önemde olan psikolojik argümanların belirsizliği ve 
bu kavramların ampirik çerçeveye uygun olmayışı Keynes’in çevrimler ile ilgili 
analizini önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Ayrıca, Keynes’in Genel Teori’deki 
analizinin kısa dönemli olması ve bu nedenle dinamik ve evrimsel değişmeyi 
dışlaması; yapısal ve kurumsal faktörleri göz ardı etmesi Keynes’in iş çevrimleri 
literatürüne yaptığı katkının yetersiz olmasına neden olmuştur. Ancak, Keynes 
yine de neoklasiklerin dayandığı denge anlayışının dışına çıkmış ve beklenti ve 
                                                 
4  Klasik İktisatçılar içinde Malthus ve Sismondi Say Yasası’nı kabul etmemişler ve sistemde arz ve 

talep uyumsuzluklarının bulunabileceğine dikkat çekmişlerdir.  
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belirsizlik gibi gerçek yaşama dair pek çok unsuru göz önünde bulundurması 
nedeniyle neoklasik analize göre daha gerçekçi bir yaklaşım sunmuştur. 

Schumpeter neoklasik egemenliğin kurulmasında çok etkili olan yeni 
Ekonometri Derneği’nin en etkili üyelerinden biri olmakla birlikte neoklasik 
iktisadın uzantısı olarak geliştirilen modelleri eleştirmiştir. Bu nedenle, neoklasik 
iktisatçıların ceteris paribus varsayımına karşı çıkmıştır. Schumpeter, bu 
varsayıma dayanarak üretilen modellerin teknolojik ve kurumsal değişmeyi 
dışarıda bırakması nedeniyle iktisadi değişme ve evrim gibi tersinmez süreçlerin 
araştırılması için uygun bir yöntem olmadığını düşünmüştür. Araştırma yöntemi 
olarak teori, istatistik, tarih ve sosyolojinin verimli bir bileşimini savunmuştur. 
Ancak, Schumpeter her ne kadar neoklasik teorinin teknolojik ve kurumsal 
değişmeyi dışarıda bırakan yaklaşımını eleştirmiş olsa da; neoklasik denge 
paradigmasını tam olarak reddetmemiştir. Bu anlamda, iktisadi evrimi 
ekonominin statik dengesindeki bir bozulma olarak görmüş ve bu bozulmanın 
ekonomide yeni bir denge durumuna doğru bir harekete yol açacağını belirtmiştir5 
(Freeman ve Louça, 2013: 67-69). Görüldüğü gibi, her ne kadar Schumpeter 
değişmeyi ve evrimi analiz etmeyi amaçlamış ve tarihsel araştırmaların önemine 
vurgu yapmış olsa da neoklasik denge paradigmasının dışına çıkamamıştır.  

İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde neoklasiklerin genel denge 
yaklaşımına yönelik itirazları neoklasik geleneği bu süreçte bir nebze zayıflatmış 
olsa da neoklasik gelenek İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yeniden 
canlanmıştır. Bu canlanışta, Genel Teori’nin Hicks ve Hansen tarafından 
Neoklasik Sentez biçiminde yorumlanması etkili olmuştur. Bu gelişmeler üzerine, 
iktisadi çevrim olgusu yeniden mekanik modeller çerçevesinde açıklanmaya 
başlanmıştır. Bu geçişte, Slutsky (1927)’nin ve Frisch (1933)’in çalışmaları 
oldukça etkili olmuş; literatürde Slutsky-Frisch yaklaşımı olarak bilinen bir 
yaklaşımın doğmasına neden olmuştur. Bu çalışmalar neoklasik paradigmanın 
gelişmesinde ve formalizasyonunda önemli bir rol oynamıştır (Louça, 1997: 118). 

Frisch ünlü makalesinde (1933) ekonomide iki tür çevrimsel hareketin 
bulunduğunu belirtmiştir. Bunlardan birincisi sistemin içinden kaynaklanan, 
düzenli bir seyir izleyen ve kendi haline bırakıldığında bir dengeye doğru 
yönelecek olan “yayılma” (propagation) mekanizması iken ikincisi, sistemin 
dışından kaynaklanan şokların toplamından oluşan “itki” (impulse) 
mekanizmasıdır. Frisch bu iki tür çevrimsel hareketi literatürde “The Rocking 
Horse” metaforu olarak bilinen sallanan bir tahta atın durumuna benzetmiştir. 
Dışarıdan bir etki ile at bir süre sallanmakta; at kendi haline bırakıldığında ise 
sallanma bir süre sonra azalarak sona ermektedir (Uygur, 2006). Ancak dışarıdan 

                                                 
5  Schumpeter’in analizinde değişmeye neden olan temel itki yenilik iken; dengeyi eski haline döndüren 

temel faktör de taklittir (Freeman ve Louça, 2013: 67-69). 
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bir darbenin daha alınması ile süreç devam etmektedir. Bu yaklaşımla Frisch 
dışarıdan bir müdahale olmadığında sistemin kendi kendine istikrar sağlayıcı 
özelliğine işaret etmiştir. 

Bu yaklaşımın başka bir takipçisi olan Samuelson da benzer bir şekilde eş 
anlı denklemler sistemi ile dengenin istikrarlı olduğu öngörüsünde bulunmuş ve 
çevrimleri dışsal değişkenlerle açıklamıştır. Bu çerçevede, ekonomideki içsel 
unsurların sistemi dengeye yöneltici olduğu; dışsal faktörlerin ise sistemi 
dengeden uzaklaştırıcı olduğunu ileri sürmüştür. 1939 yılında Değer ve Sermaye 
(Value and Capital) isimli eserinde Hicks de Frisch ve Samuelson’u izleyerek 
neoklasik ortodoksiyi takip etmiş ve sistemin daima dengede olduğunu ileri 
sürmüştür. Her ne kadar Hicks daha sonradan denge yaklaşımlarının sadece 
durağan durumla sınırlı olduğunu ve gerçek hayatta gözlenen çevrimleri 
açıklamada yetersiz olduğunu belirtmiş olsa da Hicks’in yaklaşımı neoklasik 
programın gelişmesinde son derece etkili olmuştur (Louça, 1997: 127-9).  

1970’lerde geliştirilen Denge İş Çevrimleri (Equilibrium Business Cycles) 
ve 1980’li yıllarda geliştirilen Reel İş Çevrimleri (Real Business Cycles) 
kuramları da neoklasik geleneğin bir uzantısı olarak çevrimleri ele almaya devam 
etmiştir. Bu anlamda, Reel İş Çevrimleri kuramları, iktisadi faaliyet düzeyindeki 
dalgalanmaların teknolojik şoklar, petrol fiyatlarındaki artış, kötü hava koşulları 
ve maliye politikasındaki değişiklikler gibi dışsal şoklardan kaynaklandığını 
vurgulamıştır (Tvede, 2006: 183). 

Neoklasik denge paradigmasını izleyerek geliştirilen iş çevrimleri teorileri 
zaman ve değişme unsurlarını analize dahil etmemişlerdir. Bu şekilde neoklasik 
iktisadın dayandığı denge kavramı tarihi ve değişmeyi ihmal eden pratik olarak 
verimsiz teorilerin üretilmesine neden olmuştur. Bu tür teorilerin aksine, 
Mitchell’ın yaklaşımı tarihsel ve kurumsal yapıları göz önünde bulundurması ve 
dinamik değişmeyi incelemesi nedeniyle iş çevrimlerinin anlaşılması için oldukça 
yararlı bir çerçeve sunmuştur. Bu anlamda, Mitchell neoklasik geleneğin 
dayandığı denge kavramını reddetmiştir. Bu çerçevede, Burns ile birlikte yaptığı 
çalışmada (Burns ve Mitchell, 1946) denge durumunun iktisadi serilerde 
gözlemlenemediğini ve bu nedenle denge patikasında dönüş ve sapmaya ilişkin 
ileri sürülen bazı mekanizmaların ispatlanamamış entelektüel oluşumlardan ibaret 
olduğunu ileri sürmüştür. Mitchell, NBER’de yaptığı ampirik analizlerle 
neoklasiklerin kastettiği anlamda genel bir denge patikasının bulunmadığını 
göstermiştir. Sonuç olarak, Mitchell Slutsky-Frisch yaklaşımının ön plana 
çıkardığı denge durumlarının ontolojik bir öneme sahip olmadığı ve bu modellerin 
dayandığı varsayımların epistemolojik bir geçerliliğinin bulunmadığını ileri 
sürmüştür (Louça, 1997: 141).  

Kısaca ifade etmek gerekirse, Mitchell sürekli evrime ve değişime açık bir 
sistem olan ekonomide neoklasik iktisadın kastettiği anlamda bir dengenin 
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kurulamayacağına işaret etmiştir. Böyle bir anlayışın sonucu olarak, neoklasik 
denge metaforuna dayalı olarak üretilen kuramları reddetmiştir. İş çevrimlerinin 
analizi için tarihsel verilere dayalı, evrimsel ve dinamik bir model önermiştir.   

3. Mitchell’ın para ekonomisi ile ilgili görüşleri 
Mitchell parayı kapitalizmin en temel kurumu olarak görmekte ve 

kapitalizmin gelişimini paranın evriminden yola çıkarak açıklamaktadır. Bu 
amaçla, ilkel çağlardan günümüze paranın geçirdiği evrimi ayrıntılı bir şekilde 
incelemekte ve bu incelemelerde kapitalizmde paranın iktisadi faaliyetleri, 
teknoloji düzeyini ve toplumsal gelişmeyi belirleyen en önemli unsur olduğuna 
dikkat çekmektedir. Bu anlamda, Mitchell paranın gerek kapitalizmin gerekse de 
toplumsal yapının evriminde önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Paranın 
kapitalist bir toplumda pek çok olumlu işlevi bulunmaktadır. Bu anlamda, para 
kullanılmaya başlandığı andan itibaren alışverişi kolaylaştırmış, zaman ve mekan 
sınırlamalarını ortadan kaldırarak insanı özgürleştirmiştir. Bunların yanı sıra, 
malların üretim ve dağıtım yöntemlerindeki değişiklikleri hızlandırmıştır. 
Kısacası, para kapitalist ilişkilerin kurulmasını ve gelişmesini sağlayarak 
kapitalizmin dinamik bir yapıya bürünmesini sağlamıştır (Mitchell, 1944: 62).  

Para sunduğu bu faydaların yanı sıra pek çok sorumluluk ve tehlikeyi de 
beraberinde getirmiştir. Bu tehlikelerden en önemlisi para ekonomisinde, paranın 
insanlar arasındaki ilişkilere hakim olması ve para kazanmanın bir erdem olarak 
görülmeye başlanmasıdır. Bunun sonucu olarak, parasal ekonomide üretim 
topluma yararlı olacak malların üretilmesi şeklinde değil doğrudan karlar 
tarafından yönlendirilir hale gelmiştir. Dolayısıyla, para ekonomisi koşullarında 
toplumun kaynakları bu şekilde verimsiz yerlere kanalize edilmektedir6 (Mitchell, 
1944: 62-63).   

Mitchell modern kapitalizm koşulları altında ortaya çıkan krizleri ya da iş 
çevrimlerini de parasal bir ekonominin sonucu olarak görmektedir. Bu anlamda iş 
çevrimleri ile para harcamak (spending of money) ve para kazanmak (making of 
money) arasında bir bağlantı kurmaktadır. Bu bağlantıya göre, iş çevrimleri ticari 
girişimlerin para kazanmak amacıyla mal üretmeleri şeklinde biçimlenen kar 

                                                 
6  Mitchell’ın “para ekonomisi” ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar Veblen’in “ticari girişim sistemi” 

(business enterprise system) ile ilgili yaptığı açıklamalarla büyük benzerlikler içermektedir. Bu 
anlamda, Veblen  19. yüzyılda üretimin parasal bir olgu haline geldiğini ve dolayısıyla iş adamlarının 
faaliyetlerini endüstriyel faaliyetlerden çok finansal faaliyetlere yönlendirdiğini belirtmektedir. 
Veblen (1964 [1923]: 82) üretim etkinliğinin iş adamlarının kar amacı doğrultusunda 
yönlendirildiğine işaret etmektedir . Veblen bu durumu “sabotaj” kavramı ile açıklamaktadır. Veblen 
bu kavramı, daha fazla kar sağlamak için “üretim etkinliğinin bilinçli bir şekilde yavaşlatılmasını” 
ifade etmek üzere kullanmaktadır (Veblen, 1954 (1921): 1). Bu benzerlik, Mitchell’ın para 
ekonomisinin işleyişi ile ilgili görüşlerinde hocası Veblen’in etkisinde kaldığını göstermektedir.  
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amaçları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, Mitchell, para 
ekonomisinin gelir dağılımında adaletsizliklere de yol açtığına dikkat çekmektedir 
(Mitchell, 1944: 62-63).  

Mitchell “para ekonomisi” teriminin “ekonomide çoğu değişimin parasal 
ödemeler tarafından yapıldığı bir ekonomi” olarak tanımlanmasını dar ve yetersiz 
bulmakta ve daha geniş ve derin tanımın gerekliliğine dikkat çekmektedir. Bu 
terim ile toplumsal yaşama para harcama ve para kazanma süreçlerinin hakim 
olduğu bir ekonomiyi kastetmektedir. Böyle bir ekonomide para kazanmak ve 
kazandıkları paralarla başkaları tarafından üretilen mal ve hizmetleri satın almak 
iktisadi organizasyonun ya da bireyin temel amacı olarak ortaya çıkmaktadır 
(Mitchell, 1996: 329-330). 

Mitchell para ekonomisinde üretimin kişisel olarak ihtiyaçları tatmin etme 
süreci, endüstriyel olarak malları üretme süreci ve ticari girişim açısından ise para 
kazanma süreci olmak üzere üç düzeyinin bulunduğuna işaret etmektedir. Mitchell 
bu üç analiz düzeyi içinde en önemlisinin ihtiyaçları tatmin etmek, en az önemli 
olanının da para kazanmak olduğunu belirtmektedir. Mitchell için para ve mallar 
ihtiyaçları karşıladığı ve refaha katkı sağladığı sürece önemli olabilir (Mitchell, 
1950: 140). 

Ancak, Mitchell, para ekonomisinde üretimin öncelikli amacının ihtiyaçları 
tatmin edecek mal ve hizmetleri üretmek değil de para kazanmak olduğuna işaret 
etmektedir. Buna göre, girişimciler insanların refahına katkıda bulunacak malları, 
bu malların satışından elde edilecek parasal karların durumuna göre üretip 
üretmeme kararını vermektedir. Bu çerçevede, girişimci üretimi kar elde etmenin 
bir aracı olarak görmektedir. Toplumsal açıdan bakıldığında önemli olan 
ihtiyaçları karşılamada kullanılacak olan malların üretiminin etkin bir şekilde 
gerçekleştirilmesidir. Bu durumda para kazanmak mal üretmenin bir aracı olarak 
görülmektedir. Para ekonomisi koşullarında bireyin refahı ne kadar parasal gelir 
elde ettiği ile ölçülmektedir. Dolayısıyla, para ekonomisi koşullarında bireyin 
faydası ile toplumun faydası birbiriyle örtüşmemektedir. Bireyin faydası daha 
fazla para kazanmak biçiminde gerçekleşirken bu durum her zaman toplum için 
faydalı sonuçların ortaya çıkmasını sağlamamaktadır (Mitchell, 1950: 144).  

4. Mitchell’ın iktisadi çevrimler kuramı  
Mitchell para ekonomisinin koşullarını bu şekilde ortaya koyduktan sonra iş 

çevrimleri ile ekonomideki istikrarsızlıkların nedenlerini ve özelliklerini ayrıntılı 
bir şekilde, güçlü ampirik gözlemlerle incelemiştir. Bu anlamda, kapitalist 
ekonomide ortaya çıkan istikrarsızlıkları para ekonomisinin işleyişinin normal bir 
sonucu olarak değerlendirmiştir. Geliştirdiği iş çevrimleri analizi ile çevrimsel 
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döngüye neden olan faktörlerin ne olduğunu ve farklı çevrimler arasındaki içsel 
ilişkileri bulmaya çalışmıştır.  

Mitchell, hem 1913 yılında yayımlanan hem de 1927 yılında yayımlanan 
eserinde ekonomideki çevrimsel dalgalanmaları kar beklentilerindeki değişmeler 
ile ilişkilendirmiştir. Beklentilerdeki olumlu yöndeki gelişmeler ekonomide bir 
genişleme aşamasına, olumsuz gelişmeler de ekonomide bir daralma aşamasına 
geçilmesine yol açmaktadır.  

Mitchell, ekonomideki kar beklentileri durumundaki değişmeleri esas olarak 
fiyat ve maliyetlerdeki değişmeler ile açıklamaktadır. Genişleme döneminin 
başlangıç aşamalarında fiyatlar maliyetlerden daha hızlı artmakla birlikte, 
genişleme döneminin sonuna doğru  maliyetlerdeki artış fiyatlardaki artışın önüne 
geçmektedir. Bu da karlarda aşağıya doğru bir eğiliminin ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Bu eğilim, ekonomi depresyon aşamasına girinceye kadar devam 
eder. Karlar öyle bir noktaya kadar düşer ki, girişimcilerin yatırım dürtüleri 
kaybolur ve iktisadi faaliyet durgunluk içine girer. Buna neden olan temel faktör 
genişleme sürecinde maliyetlerdeki artışın fiyatlardaki artışın önüne geçmesi ve 
buna bağlı olarak girişimcilerin kar beklentilerinin zayıflamasıdır. Görüldüğü gibi, 
fiyatlardaki ve maliyetlerdeki bu tür çevrimsel değişmeler girişimcilerin kar 
beklentilerini değiştirerek yatırımların azalmasına ve ekonominin bir depresyon 
dönemine girmesine yol açmaktadır (Moore, 1978: 284).  

Mitchell, iş çevrimlerinin kapitalist ekonomiye özgü olduğuna işaret 
etmektedir. Bu anlamda, kapitalist öncesi toplumlarda ortaya çıkan 
istikrarsızlıkları iş çevrimleri olarak nitelendirebilmek mümkün değildir. 
Kapitalist bir toplumu kapitalist öncesi toplumlardan ayıran en temel farklardan 
biri kapitalist öncesi toplumlarda üretimin büyük ölçüde insan ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla yapılması ve değişim amaçlı üretimin oldukça sınırlı 
olmasıdır. Oysa kapitalist bir toplumda, üretim insan ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla değil bir değişim değeri üretmek amacıyla gerçekleştirilir. Bu amaç 
doğrultusunda kapitalistler üretim faaliyetlerini yönlendirirler ve ürettikleri 
ürünlerin büyük bir kısmını piyasada karlı bir fiyattan satmanın yollarını ararlar 
(Mitchell, 1961: 61-66). Bu anlamda, Mitchell iş çevrimlerinin kapitalizme özgü 
olduğunu ve kapitalizmin içsel yapısından kaynaklandığını ileri sürmektedir.  

Mitchell iş çevrimleri analizine başlamadan önce çevrimlerin doğasını 
açıklamaya girişir. Mitchell, 19. yüzyılın başından 20. yüzyıl başlarına kadar olan 
yüz yıllık dönemde Amerikan ekonomisinin 15 kez kriz periyodu içine girdiğine 
ve birbirini izleyen bu krizlerin hem uzunluğunun hem de şiddetinin değiştiğine 
dikkat çekmektedir. İktisatçılar uzun süre krizleri devletin yanlış politikalarından 
kaynaklanan anormal olaylar olarak görmüşlerdir. Mitchell, bu görüşün aksine, 
krizlerin sürekli tekrarlayan ve çevrimsel bir özelliğe sahip olduğuna dikkat 
çekmiştir. Bu bağlamda, ekonominin normal işleyişinin ardından kaçınılmaz bir 
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şekilde bir depresyon durumunun ortaya çıkacağını, depresyon dönemi 
yaşandıktan sonra ekonomide yeniden bir iyileşme görüleceğini ve bu iyileşme 
döneminin de er geç bir refah döneminin ortaya çıkmasına yol açacağını belirtir. 
Bu refah dönemi de ekonomiyi kaçınılmaz bir şekilde yeni bir kriz dönemine 
doğru götürecek ve kapitalist ekonominin normal işleyişinin bir sonucu olarak 
çevrim sürekli olarak yinelenecektir (Mitchell, 1923: 5-6). 

Mitchell birbirini bu şekilde izleyen çevrimlerin hem uzunluk bakımından 
hem de şiddeti bakımından oldukça farklı olduğunu belirtir. Bu açıdan iş 
çevrimlerinin düzenliliğine vurgu yapan teorileri eleştirir. Bu anlamda, krizlerin 
bazen 1910 ve 1913’te olduğu gibi ekonomik faaliyetteki küçük daralmalar 
biçiminde ortaya çıkabileceğine, bazen de 1873, 1893 ve 1907 yılında olduğu gibi 
bir panikle kendini gösterebileceğini belirtir (Mitchell, 1923: 6). 

Mitchell’a göre iş çevrimleri arasındaki bu farklılıklar herhangi bir andaki 
ekonomik durumun hızını etkileyen dışsal faktörlerden kaynaklanabilir. Bu 
anlamda, hasat koşulları, ulusal politikalar, parasal sistemlerde ve bankacılık 
sistemlerindeki gelişmeler, uluslararası ilişkiler, savaş ya da barış kararının 
verilmesi, yeni endüstriyel yöntemlerin ya da kaynakların keşfi ve bu gibi binlerce 
faktör kar beklentileri üzerinde etkili olduğu için önemlidir. Bu faktörler kar 
beklentilerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyerek ekonominin genişleme ya 
da daralma aşamasına girmesine neden olabilir. Bu tür dışsal olaylar çevrimin 
hızlanmasına ya da yavaşlamasına neden olabilir. Ancak bu olaylar çevrimin 
yönünü geliştirebilecek güce sahip değildir (Mitchell, 1913: 452).  

Bu anlamda, bir takım olumsuz dışsal koşullar iktisadi faaliyette var olan 
istikrarsızlıkları şiddetlendirebilir, ancak genişleme eğiliminde olan bir 
ekonominin bir daralma aşamasına doğru gitmesine neden olmaz. Bu şekilde, 
Mitchell iş çevrimlerinin içsel karakterine vurgu yapmaktadır (Sherman, 2001: 88; 
Dorfman ve R.F.H, 1949: 453-454). Ancak, gelecekteki iş çevrimlerini 
açıklayabilecek bir teorinin oluşturulabilmesi için bu tür belirli özel faktörlere 
bağlı durumların karlar üzerindeki etkisinin bir kenara bırakılması ve kapitalist 
ekonomilerde ekonomik istikrarsızlıklara neden olan yapısal faktörlere vurgu 
yapılması gerekmektedir (Mitchell,1923: 6).  

Görüldüğü gibi, Mitchell’ın amacı belirli dönemlerde bir takım dışsal 
faktörlerin ekonomi üzerindeki etkisini incelemekten çok, kapitalizmin normal 
işleyişi boyunca iktisadi çevrimlerin nedenlerini açıklamaktır. Bu anlamda, 
Mitchell ekonomide ortaya çıkan istikrarsızlıkları bir takım dışsal unsurlar ile 
değil kapitalizmin içsel yapısı ile açıklamaktadır (Burns, 1966: 285). Bu anlamda, 
kapitalist bir sistemde ticari girişimlerin temel amacının kar elde etmek olması 
sistemdeki istikrarsızlıkların temel nedenini oluşturmaktadır (Mitchell,1923:7). 

Mitchell iş çevrimlerinin sürekli devam eden bir çizgide geliştiğini belirtir. 
Bu anlamda her çevrim bir öncekinden doğmakta ve bir sonrakinin nedenini 
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şekilde bir depresyon durumunun ortaya çıkacağını, depresyon dönemi 
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döneminin de er geç bir refah döneminin ortaya çıkmasına yol açacağını belirtir. 
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verilmesi, yeni endüstriyel yöntemlerin ya da kaynakların keşfi ve bu gibi binlerce 
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beklentilerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyerek ekonominin genişleme ya 
da daralma aşamasına girmesine neden olabilir. Bu tür dışsal olaylar çevrimin 
hızlanmasına ya da yavaşlamasına neden olabilir. Ancak bu olaylar çevrimin 
yönünü geliştirebilecek güce sahip değildir (Mitchell, 1913: 452).  

Bu anlamda, bir takım olumsuz dışsal koşullar iktisadi faaliyette var olan 
istikrarsızlıkları şiddetlendirebilir, ancak genişleme eğiliminde olan bir 
ekonominin bir daralma aşamasına doğru gitmesine neden olmaz. Bu şekilde, 
Mitchell iş çevrimlerinin içsel karakterine vurgu yapmaktadır (Sherman, 2001: 88; 
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açıklayabilecek bir teorinin oluşturulabilmesi için bu tür belirli özel faktörlere 
bağlı durumların karlar üzerindeki etkisinin bir kenara bırakılması ve kapitalist 
ekonomilerde ekonomik istikrarsızlıklara neden olan yapısal faktörlere vurgu 
yapılması gerekmektedir (Mitchell,1923: 6).  

Görüldüğü gibi, Mitchell’ın amacı belirli dönemlerde bir takım dışsal 
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kapitalist bir sistemde ticari girişimlerin temel amacının kar elde etmek olması 
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Bu anlamda her çevrim bir öncekinden doğmakta ve bir sonrakinin nedenini 
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oluşturmaktadır. Mitchell, yaşanmış olan iş çevrimlerine ilişkin istatistiksel 
bilgilerden yararlanarak gelecekteki iş çevrimlerinin açıklanabileceği bir kuram 
oluşturmaya çalışır. Bu amaç doğrultusunda bir depresyon döneminden hareket 
eder ve ilk olarak ekonominin depresyon döneminden iyileşme dönemine 
geçmesini sağlayacak dinamikleri araştırır, daha sonra bu iyileşme döneminin ilk 
önce bir refah daha sonra da kriz dönemine nasıl dönüştüğünü üzerinde durur. Bu 
şekilde refah döneminin ekonomide kriz yaratacak koşulları bünyesinde 
barındırdığını ve istikrarsızlıkların dışsal unsurların etkisiyle değil de ekonominin 
kendi normal işleyişinin bir sonucu olarak gerçekleştiğini ifade eder. 

3.1. Canlanma (Revival) ve refah (Prosperity) döneminin ortaya çıkması  
Mitchell’ın iktisadi analizinde, ekonomide bir iyileşme dönemi bir 

depresyon ya da kriz döneminin ardından gelir. Bu anlamda, bir depresyon 
dönemi bir süre sonra ticari faaliyetlerde bir artışa yol açacak bazı koşulların 
ortaya çıkmasına yol açar. Bu koşullardan en önemlisi fiyatların refah 
zamanlarındaki fiyatlarla karşılaştırıldığında daha düşük olması ve buna bağlı 
olarak ticari girişimin maliyetlerinde önemli azalmalara yol açmasıdır. Bu 
çerçevede, imalat sanayinin mallarının üretimi için gerekli olan temel ve yardımcı 
maliyet unsurlarında önemli azalmalar görülür. Aynı şekilde, bu dönemde kar 
oranlarının düşük olması nedeniyle kredi talebinin yetersiz olması banka 
rezervlerini bollaştırarak kredi maliyetinin düşmesine ve kredi tahsisinin 
kolaylaşmasına yol açar. Bu koşullar er ya da geç ekonomide yeniden bir canlılık 
döneminin oluşmasına yol açacaktır (Mitchell, 1923: 8). 

Bir depresyon döneminden bir canlılık dönemine geçildiğini gösteren ilk 
işaretlerden biri artan talebe bağlı olarak stoklardaki azalmadır. Depresyon 
dönemlerinde firmaların stoklarında önemli artışlar görülür. İktisadi durgunluğun 
başlangıç aşamalarında satışlar bu stoklardan karşılanır. Benzer bir şekilde, bir 
refah döneminin sonunda da tüketicilerin ellerinde bir tüketim malları stoku 
bulunur. Bu nedenle, tüketiciler depresyon dönemine girildiği zaman yeni tüketim 
malları satın almak yerine, sahip oldukları tüketim mallarını kullanmayı tercih 
ederler. Bu dönem boyunca, sadece stoklanamayan dayanıksız mallar, ulaşım ve 
gıda maddeleri gibi mallar satın alınır. Ancak, depresyon döneminin ilerleyen 
dönemlerinde bu stoklar tükenmeye başlar ve artık bu mallara talep artmaya 
başlar. Buna bağlı olarak, söz konusu malların üretiminde bir canlanma görülür 
(Mitchell, 1923: 8). 

Başlangıçta bir ya da birkaç endüstride görülen canlanma zamanla 
ekonominin büyük bir kısmına yayılır7. Öncelikle bir kısım sektörde görülen 

                                                 
7  Mitchell ekonomideki iyimserlik havasının ekonominin büyük bir kısmına yayılacağını söylemekle 

birlikte, bazı endüstrilerin ya da bölgelerin çeşitli nedenlerle yatırım faaliyetlerini genişletme 
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canlanma o sektörün kullandığı hammadde ve ara mal için de bir talep yaratarak o 
endüstrilerde de iktisadi faaliyetin canlanmasına neden olur. Aynı zamanda, 
ekonominin geneline yayılan bu canlılığın sonucu olarak girişimciler bir yandan 
yıpranmış ekipmanlarını yenilemek bir yandan da üretim kapasitesini geliştirmek 
için yatırımlarını artırırlar. Artan yatırımlar firmaların istihdam ettiği işçi 
sayısında artışa yol açar ve bu da beraberinde tüketicilerin satın alma gücünü 
artırarak kapitalistlerin üretimlerini daha fazla artırmalarına neden olur. İktisadi 
faaliyetteki bu canlanma ekonomide girişimcilerin kar beklentilerini artırır ve kar 
oranlarının gelecekteki durumu ile ilgili ortaya çıkan iyimser beklentiler 
ekonominin kümülatif bir genişleme süreci içine girmesine yol açar  (Mitchell, 
1923: 8; Mitchell, 1913: 454).   

Genişleme döneminin başlangıç aşamalarında ücretler mal fiyatlarının 
gerisinde kalır. Bu ise birim başına kar marjında önemli bir artış yaratır. Mitchell, 
ücretlerin genişleme döneminin başlangıç aşamasında fiyatların gerisinde 
kalmasını işgücü piyasasının mal piyasasına oranla yeni ekonomik koşullara daha 
zor uyum sağlaması ile ilişkilendirmektedir. Her şeyden önce sendikaların 
olmadığı ya da etkin olmadığı yerlerde emekçiler işverenlerin ne kadar ücret 
ödeyebileceği konusunda bilgiye sahip değildir. Sendikaların etkin olduğu 
yerlerde ise sendikalar genel olarak uzun dönemli sözleşmeler yapmaya 
eğilimlidir. Bu nedenle, Mitchell işgücü piyasalarının değişen ekonomik koşullara 
uyumunun daha geç olduğunu belirtir. Genişleme dönemi boyunca ekonomi 
genişlerken, işçilerin ücretlerinde artış olmakla birlikte ücretlerdeki artış yaşam 
maliyetlerindeki artışın gerisinde kalır. Emekçiler fiyatlardaki yükselme nedeniyle 
yaşam maliyetlerinin arttığının tam olarak farkında olmadıkları için ücretlerde 
daha yüksek bir artış talep etmezler. Ayrıca, ücretler büyük ölçüde daha uzun 
vadeli sözleşmelerle belirlenmiştir. Genişleme döneminin başlangıç aşamasında 
ücretler hala bu eski sözleşmelere dayanılarak saptanır. Buna bağlı olarak, bu 
dönemlerde ücretlerdeki artış fiyatlardaki artışın gerisinde kalır. Bu da iktisadi 
faaliyet düzeyinin canlanması konusunda güçlü bir dürtü yaratır. Mitchell, bu 
durumun tersine depresyon zamanlarında ücretlerdeki azalışın fiyatlardaki azalışın 
gerisinde olduğunu belirtir. Dolayısıyla, işgücü piyasasının mal piyasalarına 
oranla değişen ekonomik koşullara uyum sağlama konusunda zayıf olması 
ücretlerdeki artış veya azalışın sırasıyla fiyatlardaki artış veya azalışın gerisinde 
kalmasına yol açar. Ücretlerdeki bu göreli artış ya da azalışlar ekonominin bir 
                                                                                                                                 

konusunda daha çekingen davranabileceğini belirtir. Kötü hava, tarife değişiklikleri, teknik yenilikler, 
yeni arz kaynaklarının keşfi, yeni ticaret yollarının keşfedilmesi, zevk ve tercihlerdeki değişmeler 
bazı girişimlerin genel gelişmeden pay almasına engel olabilir. Her endüstri ya da bölge diğer 
endüstriler ya da bölgeler arasında hakim olan güven duygusu ve büyüme sürecine farklı nedenlerle 
dahil olmak konusunda isteksiz davranabilir. Fakat Mitchell böyle durumların oldukça istisnai 
olduğuna dikkat çekmektedir. Sürecin kümülatif özelliği ekonominin genel bir refah sürecine 
girmesine yol açmaktadır (Mitchell, 1913: 456). 
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genişleme ya da daralma dönemine girmesinin önemli belirleyicilerinden birini 
oluşturur (Sherman, 2001: 90-91).  

Görüldüğü gibi, ekonominin genişleme döneminde genişleyen talebe bağlı 
olarak fiziki ticaret miktarındaki artış fiyatlardaki artışı da beraberinde getirir. 
Ekonominin belirli endüstrilerinde ortaya çıkan talebin neden olduğu fiyat artışları 
ekonomide genel bir iyimserlik havasına neden olur. Bu durum girişimcilerin kar 
beklentilerinin artmasına ve ekonominin bir genişleme dönemi içine girmesine yol 
açar. İktisadi faaliyetteki yayılma sadece talep artışı görülen firmaların ileri ve 
geri bağlantılarının bulunduğu sektörlerle sınırlı değildir. Bu canlılığa bir 
iyimserlik dalgası eşlik eder. İktisadi karar birimlerinin ekonomi ile ilgili 
değerlendirmeleri bu iyimserlik dalgasının sonucu olarak pozitife döner ve buna 
bağlı olarak girişimcilerin yatırım ve dolayısıyla kredi talebi artar.  

Mitchell, iktisadi yaşamda var olan problemlerin kesin olarak 
bilinebilmesinin mümkün olmadığına işaret etmektedir. Bu problemler büyük 
ölçüde girişimcilerin beklentilerine dayalı olarak önceden tahmin edilir. 
Ekonomide ortaya çıkan iyimserlik ve kötümserlik dalgaları da bu beklentileri 
önemli ölçüde etkileyerek girişimcinin yatırım ve üretim faaliyetlerini belirlemede 
oldukça etkili olur. Gerçekte, girişimcinin iktisadi kararlarını belirleyen koşullarda 
bir değişiklik olmayabilir. Ancak, ekonomideki genel canlılık durumuna bağlı 
olarak girişimcinin duygu durumunda önemli değişikliklerin olması girişimcileri 
iktisadi faaliyetlerini genişletmeye yöneltir. Mitchell, bu durumu “girişimcinin 
eski gerçekleri yeni bir duygusal açıdan görmesi” olarak tanımlamaktadır. 
Mitchell’ın “duygusal durumlar” (emotional states) olarak tanımladığı bu 
durumlar esas olarak bireysel durumlardan kaynaklansa da kısa sürede 
ekonominin büyük bir kısmına yayılır. Bu iktisadi karar birimlerinin yeni satın 
almalar, yeni sözleşmeler içine girmeleri anlamına gelir. Bu duyguların 
genelleşmesi ile birlikte ortaya çıkan iktisadi koşullar bu duyguları doğrular. 
Sipariş edilen mal hacmindeki büyümenin artması ve ekonomideki güven 
duygusunun yol açtığı ekonomik canlanma bu olumlu beklentileri doğrulayan 
güçlü bir faktör olur (Mitchell, 1913: 455). 

Fiyatlardaki değişmelerin büyüklüğü hem malların niteliğine hem de fiyat 
sistemlerine bağlı olarak değişir. Bu anlamda, Mitchell bütün durumlarda olmasa 
bile genellikle genişleme dönemlerinde zorunlu üretim mallarının fiyatlarının 
zorunlu tüketim mallarının fiyatlarından ve hammadde fiyatlarının da nihai ürün 
fiyatlarından daha hızlı arttığına dikkat çeker. Benzer bir şekilde, bu süreçte 
toptan satış fiyatları perakende satış fiyatlarından daha fazla artar. Hammaddeler 
arasında maden ürünlerinin fiyatı değişen ticari koşulları hayvan, çiftlik ve orman 
ürünleri gibi hammadde kaynaklarının fiyatlarından daha fazla yansıtır. Bazen 
ücretler gecikmeden artar fakat neredeyse daima toptan fiyatlardan daha az 
derecede artar. Uzun vadeli fonlar üzerindeki faiz oranları iyileşmenin erken 
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aşamalarında çok yavaş artar. Buna karşın borsa fiyatları genel olarak mal 
fiyatlarının üzerinde artar. Bu farklılıklar, kısmen mal, emek, fon ve varlık 
piyasaları arasındaki organizasyon farklılıklarından kısmen de çok sayıdaki mal 
sınıflarının arzını ve talebini etkileyen teknik durumlardan, kısmen de satış 
fiyatlarının bir ticari girişimin ödeyeceği satın alma fiyatlarının toplamındaki 
değişmeler için satış fiyatını ayarlamalarından ve yeniden satmak için alınan 
belirli malların fiyatlarındaki değişiklikten kaynaklanır (Mitchell, 1923: 9). Sonuç 
olarak, fiyat yapılarındaki bu farklılıkların ticari faaliyeti etkileme hızları aynı 
değildir. 

Girişimlerin büyük çoğunluğu, fiyat yapısındaki bu farklılıklardan daha 
büyük karlar elde edebilme fırsatı bularak üretimlerini artırırlar. Bu süreçte 
hammaddeye, emekçiye ve kredilere ilişkin talep artar. Talepteki bu artış bu 
unsurların fiyatlarında artışa yol açar. Ancak, firmanın üretim sürecinde 
katlanmak zorunda olduğu genel maliyetlerin büyük bir kısmı maaşlar, kira 
sözleşmeleri ve bonolar vb.’den oluşur. Bu maliyetlere ilişkin daha önceden 
yapılmış sözleşmeler genişleme dönemi boyunca bir süre için geçerlidir. 
Dolayısıyla, bunların fiyatlarındaki artış mal fiyatlarındaki artışın gerisinde kalır. 
Bu durum, ekonomideki mevcut karlılığı artırır ve ekonomideki genel bir 
iyimserlik havasının pekişmesine yol açar (Mitchell, 1923: 9).  

Görüldüğü gibi, karlardaki artış, ekonomideki iyimserlik ile birlikte 
yatırımların dikkate değer bir biçimde genişlemesine yol açar. Bu süreçte, hem 
tüketim malları için hem de üretim araçları için talebin fazla olması yeni 
sözleşmelerin yapılmasına ve iktisadi faaliyetlerin daha da genişlemesine yol açar. 
Dolayısıyla bu aşamada, bir iyileşme aşaması farklı süreçlerin kümülatif 
işleyişinin bir sonucu olarak yoğun bir refah döneminin ortaya çıkmasına yol açar. 
Bu aşamaya yol açan yalnızca fiyatlardaki artış değildir. Fiyatlardaki artış 
ekonomideki başka unsurların da etkisiyle ekonomide iyimser bir havanın 
oluşmasına yol açarak girişimcilerin kar beklentilerini artırmıştır. Sonuçta, 
ekonomideki iyimserlik havası ve fiyat artışı karşılıklı olarak birbirini beslemiş ve 
ekonomide bir refah döneminin ortaya çıkmasına yol açmıştır  (Mitchell, 1923: 9).   

Ancak, bu gelişmeler zamanla girişimcilerin maliyetlerinin artmasına yol 
açacaktır. Çünkü bu süreçte girişimci üretimini artan talebe uydurabilmek için 
daha fazla maliyete katlanmak zorunda kalacaktır. İster eski makinelerin daha 
yoğun kullanılması isterse yeni ekipmanın satın alınması nedeniyle olsun üretim 
maliyeti artacaktır. Girişimciler mevcut koşullardaki maliyet yapısını 
karşılayabilmek için ilave siparişler için daha yüksek fiyat isteyeceklerdir 
(Mitchell, 1923: 9). Ekonomideki canlılık durumu bir süre sonra kesintiye 
uğrayacak ve iktisadi faaliyet yine yeni bir durgunluk dönemi içine girecektir. 
Ekonomi sürekli olarak canlanma, refah, kriz, depresyon ve yeniden canlanma 
olmak üzere birbirini takip eden dalgalanmalara konu olacaktır. Bazen bu 
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aşamalarında çok yavaş artar. Buna karşın borsa fiyatları genel olarak mal 
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dalgalanmalar bir takım dışsal faktörler nedeniyle –hasatın iyi ya da kötü olması, 
ya da politik belirsizliklerin var olması ya da ortadan kalkması gibi- hızlanabilir. 
Ancak, bu dönüşüm bu tür dışsal faktörler olmaksızın da kesin olarak varlığını 
sürdürmeye devam edecektir (Mitchell, 1923: 8-9). 

 3.2. Refah döneminin krize yol açması 
Mitchell, depresyon döneminden iyileşme dönemine geçişe neden olan 

sürecin kaçınılmaz bir şekilde refah döneminden kriz dönemine geçilmesine yol 
açacağına işaret etmektedir. Ticari girişim dengeli bir şekilde gelişiyorken, 
ekonomideki nihai olarak refah dönemini ortaya çıkartan bir takım koşullar aynı 
şekilde refah döneminin yerini bir kriz dönemine bırakmasının da koşullarını 
yaratır. Bu koşulları yaratan en önemli etkenlerden biri ticari girişimin 
maliyetlerinde göreli artışların görülmeye başlanmasıdır. Genişleme döneminin 
başlangıç aşamalarında eski sözleşmeler geçerli olduğu için üretim sürecinde eski 
maliyet koşulları geçerlidir. Eski sözleşmelerin süresi dolduğu zaman yeni 
sözleşmeler mevcut ekonomik duruma bakılarak daha yüksek maliyet temelinde 
gerçekleştirilir. Dolayısıyla, artık ekonomide geçerli olan işgücü maliyetleri, 
hammadde maliyetleri, borçlanma maliyetleri, rant, kira gibi maliyet unsurlarında 
önemli artışlar görülür (Mitchell, 1923: 10). 

Üretim maliyetlerindeki artış, hem üretim faktörlerine olan talebin fazla 
olması hem de refah dönemi boyunca giderek daha az etkin olan fabrikaların, 
üretim araçlarının, yöneticilerin ve işgücünün kullanılmasından kaynaklanır. Bu 
anlamda, Mitchell genişleme döneminde işgücü maliyetlerinin artmasının iki 
nedeni bulunduğuna işaret etmektedir. Birincisi, işçi ücretlerindeki artış, ikincisi 
de işgücü verimliliğindeki düşmedir. Refah dönemi boyunca ücretlerin artmasının 
nedeni bir yandan işgücüne olan talebin artması diğer yandan da ücretlerin 
yükselen fiyatları yakalamak için yükseltilmesi talebinin artmasıdır. Genişleme 
süreci devam ederken girişimciler ihtiyaç duydukları işgücünü karşılamak için 
giderek daha verimsiz işgücünü istihdam etmeye başlarlar. Bunun yanı sıra,  
mevcut işgücünün fazla mesai gibi uygulamalarla daha uzun süre istihdam 
edilmesine bağlı olarak işgücü verimliliğinde önemli düşüşler görülür. Çünkü, 
fazla mesai işgücü üzerinde bıkkınlık yaratır. Ayrıca, işçiler durgunluk 
dönemlerine göre işlerini kaybetme korkusu içinde bulunmadıkları için, iş 
disiplini ve verimlilik düşer8. Üretim sürecinde israf artar (Mitchell, 1923: 10).  

Genişleme dönemi boyunca artan bir diğer maliyet unsuru da hammadde 
maliyetleridir. Hammadde maliyetleri ortalama olarak üretilen malların satış 
                                                 
8   Mitchell üretimdeki dalgalanmalar ile istihdam edilen işçi sayısı arasında bir ilişki bulunduğuna işaret 

eder. Buna göre, genişleme döneminde istihdam edilen işçi başına fiziki ürün miktarı artar, depresyon 
döneminde ise istihdam edilen işçi başına fiziki ürün azalır (Mitchell, 1923: 10).  
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fiyatlarından daha hızlı artar. Aynı şekilde kredi talebine bağlı olarak borçlanma 
maliyetleri de artar. Yine süresi biten kira sözleşmeleri de mevcut ekonomik 
koşullara bakılarak daha yüksek bir fiyat düzeyinde yeniden yapılır. Genişleme 
döneminin sonuna doğru bu maliyet kalemlerinin her biri mal fiyatlarından daha 
hızlı artma eğilimindedir. Sadece işletme maliyetleri (operating costs) dedikleri 
maliyet türü diğer maliyet türlerine göre daha düşük bir hızda artar. Bunların yanı 
sıra genişleme süreci boyunca üretim araçlarında da aşınmalar ve yıpranmalar 
görülür. Yöneticilerin talep edilen malların siparişlerini karşılama konusunda 
acele etmeleri çok sayıda küçük israfın olmasına ve yavaş yavaş ticari girişimin 
faaliyetlerinin tersine dönmesine yol açar (Mitchell, 1923: 10).  

Genişleme döneminin bir kriz dönemine dönüşmesine neden olan 
etkenlerden bir diğeri de yatırım ve para piyasaları arasında ortaya çıkan 
gerilimdir. Eski faiz oranlarında mevcut fon arzı hızlı bir şekilde şişen taleple baş 
etmede başarısız olur. Bunun sonucunda piyasada bir sermaye kıtlığı baş gösterir. 
Arz bankerlerin genişleyen yükümlülüklerine karşı tuttuğu rezervler tarafından 
sınırlanır. Tam istihdam ve aktif perakende ticaret büyük bir miktarda paranın 
aktif dolaşımda asılı kalmasına neden olur. Diğer yandan, fon talebinin artmasına 
neden olan şey yalnızca fiziki ticaret hacmindeki artış değildir. Aynı zamanda 
fiyatlardaki artış ve iş adamlarının sahip oldukları fonları mümkün olduğunca 
karşılaşabilecekleri fırsatları kontrol etmek için kullanma arzusu da fon talebinin 
artmasına neden olur. Üstelik bu talep göreli olarak inelastiktir. Dolayısıyla, 
Mitchell genişleme döneminde faiz oranlarının mal fiyatlarından daha hızlı 
arttığını ileri sürmektedir. Yüksek faiz oranları bir yandan beklenen kar marjını 
azaltırken diğer yandan refah döneminde gelişen ticaret hacmini sınırlandırır. 
Bunun sonucu olarak, çok sayıda projelendirilmiş girişimin yapılmasından 
vazgeçilir ya da iptal edilir. Dolayısıyla, kredi kıtlığı ekonomideki refahın 
azalmasına yol açar. Sermaye kıtlığı nedeniyle borçlular faiz oranının yüksek 
olması nedeniyle karlarının azalacaklarını düşünürler ve borç almaktan kaçınırlar. 
Kredi verenler de taahhütlerini daha fazla genişletmeyi reddettikleri için kredi 
verme konusunda isteksiz davranırlar (Mitchell, 1923: 11).  

Mitchell, genişleme dönemine eşlik eden en önemli unsurlardan biri olan 
kredi genişlemesinin girişimcilerin faaliyetlerini genişletmeleri için fırsat 
verdiğine dikkat çekmektedir. Ancak bu fırsat hayalidir. Bono ve para 
piyasalarındaki gerilim refah döneminin sürekliliğine engel olur. Endüstriyel 
kapasite tam olarak kullanıldığı zaman, faaliyetlerini artırmak isteyen girişimciler 
daha fazla ödünç alma yoluna giderler. Ancak, bu toplam mal üretimini gözle 
görünür derecede artıramaz. Borç alanlar hala mal ve hizmetler için daha yüksek 
fiyat isterler ve bu nedenle parasal ticaret hacminin daha da genişlemesine neden 
olurlar. Sonuç olarak ekonomide borçluluk artar ve borçların ödenemeyeceğine 
ilişkin ilk kuşku belirtisi likidite talebine yol açar (Mitchell, 1923: 11). 
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Bu dönemde üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik talep artar ve buna 
bağlı olarak endüstriyel araç gereç talebinde de artış görülür. Bu talebin bir kısmı 
yenilemeden, bir kısmı da iyileştirme ve genişletmeden kaynaklanır. Bu mallara 
yönelik talebin ne kadar olacağı büyük ölçüde tüketim mallarına yönelik talep 
miktarına bağlıdır. Tüketim mallarına ilişkin talep mevcut üretim kapasitesi ile 
karşılanamadığında üretim kapasitesinde bir artışa ihtiyaç duyulur. Ayrıca, artan 
talebi karşılamak üzere mevcut üretim kapasitesinin aşırı ve hızlı bir şekilde 
kullanılması var olan üretim araç ve gereçlerinin hızlı bir şekilde yıpranmasına 
neden olur. Dolayısıyla, genişleme döneminin sonuna doğru firmaların artan talebi 
karşılamak için yeni üretim araç ve gereçlerine yatırım yapmaları ya da mevcut 
üretim araçlarının onarılması ve yenilenmesi ihtiyacı doğar. Ancak refah 
döneminin sonuna doğru tüketim mallarına yönelik talebin sınırlanmasıyla birlikte 
üretim araçları talebi de azalır. Hatta, bu azalış tüketim malları talebindeki 
azalıştan çok daha önce gerçekleşir. Üstelik, tüketim malları talebi artmaya devam 
ettiği halde üretim araç ve gereç talebi azalabilir (Mitchell, 1923: 13). 

Girişimciler karlılık seviyelerini koruyabilmek için satış fiyatlarını artırma 
yolunu tercih edebilirler. Bu şekilde, artan üretim maliyetlerini fiyatlarına 
yansıtabilirler. Ancak girişimcilerin maliyetlerdeki artışı sürekli olarak fiyata 
yansıtabilme olanağı yoktur. Bu anlamda, girişimcilerin satış fiyatlarını 
artırmalarının bir sınırı bulunmaktadır. Refah dönemi boyunca piyasaya sürülen 
mal arzı artarken üretim maliyetleri de artar. Bu durum girişimcilerin artan 
maliyetleri fiyatlara yansıtabilme olanağını azaltır. Buna bağlı olarak, 
girişimcilerin karları azalır (Mitchell, 1923: 14) 

Refah dönemi zirveye yaklaşırken farklı endüstrilerin kar beklentileri 
arasında çok önemli farklılıklar oluşur. Bu aşamada, girişimcilerin çoğunluğu iş 
çevriminin önceki aşamalarına göre daha fazla para kazanırlar. Ancak 
girişimcilerin azınlığı bu aşamada kar beklentilerinin azalması ile karşı karşıyadır. 
Refah dönemi ne kadar uzun sürerse, bu riskli grup o kadar büyük olur.  
Mitchell’a göre, bu yalnızca bir zaman sorunudur. Bu koşullar kaçınılmaz bir 
şekilde bazı radikal ayarlamaların yapılması konusunda zorlayacaktır. Karlardaki 
böyle bir düşüş beklenen kazançların realize edilmesi başarısızlığından daha kötü 
sonuçlar yaratır. Her şeyden önce bu durum verilen kredilerin geri ödenip 
ödenemeyeceği konusunda bir kuşku yaratır. Ticari krediler temel olarak bugünkü 
ve gelecekteki karların kapitalize olmuş değerine dayanır. Refah döneminin en 
yüksek aşamasındaki olağanüstü kredi hacmi, ticaret hacminin çok geniş olduğu, 
fiyatların yüksek ve iş adamlarının beklentilerinin çok iyimser olduğu zaman 
egemen olan büyük beklentilere göre ayarlanır. Faiz oranlarının artışı veri karların 
kapitalize edilmiş değerini azaltarak kredilerin arkasındaki zaten dar olan güvenlik 
marjını daha da daraltır (Mitchell, 1923: 14-15). 
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Karlar duraksamaya başladığı zaman olaylar daha da kötüleşir. Tedbirli 
kreditörler ticari girişimin piyasa oranının daralmasından korktukları için paraları 
yeniden ödeme için yeterli bir güvenlik olmaksızın vermeyeceklerdir. Bu yüzden 
bankalar eski kredileri yenileme konusunda isteksiz olacaklar ve girişimciler bu 
nedenle karlardaki düşüşü bertaraf edemeyeceklerdir. Sonuç olarak, kredi verenler 
verdikleri kredinin geri ödeneceği konusunda bir endişe duymaya başladıklarında 
kredi genişlemesini durduracaklardır. Bu durumda kreditörler ya verdikleri 
kredileri isteyecekler ya da verdikleri krediler için ek teminat talebinde 
bulunacaklardır. Sonuç olarak, bu aşamada refah dönemi büyük bir borç yığınına 
neden olacak ve borçların ödenemeyeceği yolundaki endişe ekonomide ani bir 
likidite sıkıntısını ortaya çıkaracaktır. Bu likidite sıkıntısı bir takım girişimcilerin 
iflas etmesi ile başlayan bir kriz dönemine girilmesine yol açacaktır (Mitchell, 
1923: 15).  

3.3. Kriz dönemi 
Bir önceki bölümde belirtildiği gibi, ekonomide kriz esas olarak 

ekonomideki kar beklentilerinin olumsuza dönmesine yol açacak koşullardan 
kaynaklanır. Kar beklentilerindeki bozulma ile nihai olarak ekonomide bir likidite 
sıkıntısı ortaya çıkacaktır. Likidite sıkıntısı ekonomide finansal yükümlülüklerin 
yerine getirilemeyeceği konusunda bir kuşku yaratacak ve ortaya çıkan panik 
havası çok sayıda girişimin iflas etmesine yol açacaktır. Bu aşamada girişimci 
açısından hayati olan sorun finansal yükümlülüklerini yerine getirip 
getiremeyeceği ve böylece iflastan kaçınıp kaçınamayacağı olacaktır. Bu 
durumda, girişimci bütün çabasını iktisadi faaliyetlerini artırmaktan çok finansal 
yükümlülüklerini yerine getirmeye yöneltecektir. Ayrıca, iktisadi faaliyetlerini 
sürdüren girişimciler iflastan kaçınmak için ellerindeki malları hızlı bir şeklide 
piyasaya sürecek ve bu durum ekonomideki talep yetersizliği sorunu ile birleşince 
fiyatların önemli düzeyde düşmesine yol açacaktır. Fiyatlardaki düşüşe ek olarak 
belirli maliyet unsurlarının hala geçmiş dönemin sözleşmelerinin geçerli olması 
nedeniyle indirilememesi girişimcilerin kar marjının daha da daralmasına yol 
açacaktır. Bütün bu unsurlar birlikte ekonomide bir karamsarlık ortamının 
oluşmasına yol açarak girişimcilerin yatırım dürtüsünü ciddi bir biçimde 
zayıflatacaktır (Mitchell, 1923: 16). 

Görüldüğü gibi, bu aşamada girişimcilerin geleceğe ilişkin karamsar 
beklentileri hızla gerçeğe dönüşecektir. Kriz aşamasının şiddeti ve süresi 
girişimcilerin finansal yükümlülükleri başarı ile getirip getiremeyeceğine bağlı 
olarak değişecektir. Eğer girişimcilerin çoğu yükümlülüklerini başarı ile yerine 
getirebilir ve likidite sıkıntısını aşabilirse ekonomide büyük iflaslar görülmemekle 
birlikte ekonomideki genel yapı önemli değişikliğe uğrayacak ve ekonomideki 
egemen psikolojik tutumun değişmesi ile birlikte ekonomik canlanma yerini 
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daralmaya bırakacaktır. Bu aşamada faiz oranları normalden daha yüksektir, 
varlıkların ve malların fiyatlarında önemli düşüşler gerçekleşir, girişimcilerin 
yatırım dürtüsü azalmıştır. Böyle bir durumda, ekonomide yaygın iflaslar 
görülmemekle birlikte, iktisadi faaliyet düzeyinde ciddi daralma görülür 
(Mitchell, 1923: 16). 

Mitchell, kriz sürecinin yukarıdaki gibi ılımlı yaşanabileceği gibi çok sert bir 
paniğe de yol açabileceğini belirtir. Yükümlülüklerini gerçekleştirememesi 
nedeniyle bazı firmaların iflas etmesi ekonomideki diğer girişimcilerle birbirlerine 
kredi zinciri biçiminde bağlı olan girişimcilerin durumunu da kötüleştirecektir. Bu 
nedenle, ekonomide borçların ödenemeyeceğine dair genel bir kanı oluşacak ve bu 
da ekonomiyi bir panik havasına doğru sürükleyecektir. Eğer bankalar 
girişimcilerin yükümlülüklerini yerine getirmek için artan kredi talebini 
karşılarlarsa bu panik eğilimi hızlı bir şekilde azalacaktır. Ancak, genelde olduğu 
gibi, bankalar bu süreçte artan kredi talebini karşılama konusunda isteksiz olacak 
ve artan kredi talebi için daha fazla teminat isteyeceklerdir. Sonuç olarak, 
ekonomide bir nakit sıkıntısı ortaya çıkacak ve bu durum, ekonomide kanun dışı 
bir takım para yerine ikame edilebilecek varlıkların kullanılmasına yol açacaktır 
(Mitchell, 1923: 15-16). 

Bankaların kredi vermek konusunda isteksiz olması, faiz oranlarının normal 
düzeylerinden üç ya da dört kat daha fazla artmasına neden olacaktır. Bu durum, 
ödenmemiş borçların artmasına, borçların ertelenmesine ya da yaygın iflaslara yol 
açacaktır. Bu süreçte çok sayıda işgücü işverenlerin ücretleri ödeyememesi ya da 
sattığı malın parasını alamayacağı endişesi yüzünden iktisadi faaliyetlerini 
daraltmaları nedeniyle işlerinden olacak ve beraberinde daralmaya bağlı olarak 
stoklar ciddi bir şekilde azalacaktır. Bu durum, girişimlerin sermaye piyasasındaki 
değerlerinin de azalmasına yol açacak, mal piyasalarında ortaya çıkan zoraki 
satışlar piyasanın düzenini alt üst edecek ve sonuç olarak ticaret hacmi çok ciddi 
bir daralma içine girecektir (Mitchell, 1923: 15-16).   

3.4. Depresyon dönemi 
Finansal baskının egemen olduğu kriz dönemi ekonomide ortaya çıkacak 

yeni bir canlanma döneminin de koşullarını yaratacaktır. Fakat, iktisadi 
faaliyetteki bu hızlı canlanma kısmi ve kısa ömürlüdür. Çünkü, bu canlanma, 
temel olarak bir önceki refah döneminde alınan siparişlerin bitirilmesine, 
başlanmış ancak bitirilmemiş işlerin tamamlanmasına ya da elde var olan büyük 
miktardaki maddelerin kullanılmasına dayanır. Genişleme döneminin uzantısı 
olarak devam eden bu işler er ya da geç bitecek ve üretimin ve ticaretin yeterli 
düzeyde yapılmasını sağlayacak yeterli miktarda siparişler alınamayacaktır. 
Dolayısıyla, iktisadi faaliyet ciddi bir depresyon dönemi içine girecektir. 
Depresyon giderek ekonominin bütününe yayılacak ve bunun sonucu olarak 
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işçilerin işlerinden olması, geçmiş tasarrufların ve diğer türdeki aile gelirlerinin 
azalması ile birlikte tüketici talebinde ciddi azalmalar görülecektir. Tüketici 
talebindeki azalma girişimcilerin hammadde talebini, tüketici mallarının 
yapımında kullandıkları araç ve gereçlere ilişkin taleplerini de azaltacaktır. 
Kısacası, tüketici talebindeki azalma kaçınılmaz bir şekilde üretim mallarına 
yönelik talebi de azaltacaktır. Depresyon ve fiyatlardaki düşüş sürdüğü sürece 
girişimciler yatırım yapmaktan kaçınacaklardır. Ticari yaşamdaki fiziki 
daralmanın etkileri kümülatif olacak ve istihdamdaki her azalma tüketici talebinin 
daha ciddi bir ölçüde düşmesine ve iktisadi faaliyetteki daralmanın şiddetinin 
artmasına neden olacaktır. Dolayısıyla, depresyon gittikçe daha da ağırlaşacaktır 
(Mitchell, 1923: 17). 

Fiziki ticaret hacmindeki daralma girişimciler arasındaki rekabetin sonucu 
olarak fiyatları da kaçınılmaz bir şekilde düşürecektir. Bu azalma, bir endüstriyi 
diğer endüstrilere bağlayan düzenli ticari kanallar yoluyla tüm ekonomiye 
yayılacak ve bu anlamda kümülatif etkilere neden olacaktır. Bunun sonucu olarak, 
fiyatlarda ortaya çıkan her düşüş bu tür ileri ve geri bağlantılar yoluyla diğer 
fiyatlarda da önemli düşüşler ortaya çıkartacaktır. Ancak, genişleme döneminde 
olduğu gibi, fiyatlardaki bu düşüşler bütün sektörlerde aynı olmayacaktır. Bu 
anlamda, toptan satış fiyatları genel olarak perakende satışlardan, üretim 
mallarının fiyatları tüketici mallarının fiyatlarından ve hammadde mallarının 
fiyatları da imalat mallarının fiyatlarından daha sert düşüşlere konu olacaktır. 
Fiziki ticaret hacmindeki daralma ve fiyat düşüşleri girişimcilerin cari ve beklenen 
kazançlarını azaltacak ve iş adamlarının yatırım dürtüsünü azaltarak depresyonun 
tüm ekonomiyi kontrol etmesine neden olacaktır (Mitchell, 1923: 16-17). 

Ancak, bir takım yeniden ayarlanma süreçleri depresyonun yine giderek 
aşılmasını sağlayacaktır. Bir takım işletme maliyetlerinin hammadde ve banka 
kredi fiyatlarının düşmesi nedeniyle azalması, işçilerin işlerini kaybetme 
konusunda endişeli olmaları nedeniyle işgücünün verimliliğinin artması ve 
girişimcilerin daha etkin ve verimli yöntemler bulma yolundaki çabaları 
depresyon döneminin aşılmasında oldukça etkili olacaktır. Bunun yanı sıra, genel 
maliyetler de girişimcilerin tasarruf önlemlerini artırmaları nedeniyle giderek 
azalacak; diğer girişimcilerin satış rakamlarının düşük olması, kiraların azalması, 
kredilerin ödenmesi için yeniden borçlanma olanaklarının ortaya çıkması, kötü 
borçların temizlenmesi ve girişimin yeniden kapitalizasyonu gibi faktörler kötü 
ekonomik durumu tersine çevirecek bir takım gelişmelerin ortaya çıkmasına 
neden olacaktır (Mitchell, 1923: 17).  

Maliyetlerdeki bu azalma mallara olan talebin yeniden genişlemesine yol 
açacaktır. Mitchell’a göre, böyle bir değişiklik genel olarak depresyondan bir ya 
da iki yıl sonra ortaya çıkar. Refah döneminden kalma birikmiş stoklar giderek 
tükenecek ve cari tüketimi karşılamak için yeni üretim mallarına ihtiyaç 
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duyulacaktır. Elbise, makine, mobilya ve diğer dayanıklı mallar mümkün 
olduğunca uzun bir süre kullanılacak ve sonunda yenilenmeye ihtiyaç 
duyulacaklardır. Nüfus tek düze bir oranda makul bir şekilde artmaya devam 
edecek ve buna bağlı olarak yeni tüketiciler ortaya çıkacaktır. Bu süreçte, 
tüketiciler arasında beliren yeni zevkler ve üreticiler arasında beliren yeni 
yöntemler yeni ürünler için talebin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bunlar 
arasında en önemlisi, endüstriyel araç ve gerecin yenilenmesi talebinin artmasıdır. 
İpotekli satışların durması ve şirketlerin eski girişimleri satın alarak yeniden 
organize olmaları zamanla kapitalistlerin kriz döneminin yol açtığı 
çekingenliklerini azaltacaktır. Yine bu süreçte, uzun dönem bonolarının düşük faiz 
oranlı olması ödünç almayı cesaretlendirecek ve yeni sözleşmelerin yapılmasını 
teşvik edecektir. Dolayısıyla, bu tür farklı unsurların bir araya gelmesiyle birlikte 
fiziki ticaret hacmi önemli ölçüde genişleyecektir (Mitchell, 1923: 18). 

Bu genişleme giderek kümülatif hale gelecek ve ekonominin geneline 
yayılacaktır. İktisadi faaliyetin canlanması fiyatlardaki sürekli düşüş eğilimini 
yavaşlatacaktır. Eski borçların ödenmesi, birikmiş mal stoklarının tükenmesi, 
zayıf girişimlerin yeniden organize olması, bankaların ödünç verme kapasitesinin 
artması finansal zorlukları ortadan kaldıracak ve tüm bunların sonucunda iktisadi 
faaliyet yeniden canlanacaktır. Bir takım tesadüfi durumlar bu süreci ani bir 
şekilde harekete geçirebilir. Ancak bu tür tesadüfi olaylar yaşanmaksızın da 
iktisadi faaliyet genişleyecek ve beraberinde fiyat artışlarını da getirerek 
ekonominin yeni bir genişleme aşamasına girmesine neden olacaktır (Mitchell, 
1923: 18).  

5. Mitchell’ın ekonomideki istikrarsızlıkları denetim altına almak 
için önerdiği politikalar  

Mitchell, ekonomide ortaya çıkan istikrarsızlıkları bu şekilde açıkladıktan 
sonra ekonomide depresyonun etkilerini azaltabilecek birtakım politikaların 
bulunabileceğine işaret etmiştir. Bu politikalarla birlikte dalgalanmalar tamamen 
ortadan kaldırılamasa da yol açtığı yıkıcı etkileri azaltılabilir. Bu anlamda, 
dolaşımdaki paranın kontrol edilmesi ve bankacılık sisteminin yeniden 
yapılandırılması Mitchell’ın temel politika önerileri arasındadır. Bunların yanı 
sıra, Mitchell iktisadi hayata ilişkin belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve 
ekonomik süreçlerin daha verimli ve düzgün bir şekilde işlemesi için ulusal 
planlamanın gerekli olduğunu düşünmektedir (Hlasny, 2013: 14-15). 

Görüldüğü gibi, Mitchell, devletin iktisadi hayata müdahale ederek 
kapitalizmin neden olduğu istikrarsızlıkların toplum refahı üzerindeki etkisinin 
azaltılabileceğini düşünmektedir. Bu bağlamda, devlet uygun para ve maliye 
politikaları ile ekonomik göstergelere bakarak ekonomideki istikrarsızlıkları 
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önleyebilir. Örneğin, devlet deflasyonist zamanlarda toplam talebi artırarak 
karlılığın ve buna bağlı olarak da uygun büyüme oranının sürdürülmesini 
sağlayabilir. Bu çerçevede geliştirdiği birtakım kamu programları ile tüketici 
harcamalarını artırabilir. Yine, merkez bankası aracılığıyla ekonomideki para 
arzını artırarak ekonomideki kredi yetersizliği ve eksik tüketim gibi sorunları 
gidererek karlardaki azalışı ortadan kaldırabilir (Hlasny, 2013: 15).  

Bunun yanı sıra, Mitchell, bir diğer önerisi olan bankacılık sisteminin 
yeniden yapılandırılması ile bankaların piyasanın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap 
verebilecek kurumlar9 haline getirilebileceğini ve bu şekilde kriz dönemlerinde 
ortaya çıkan likidite krizinin ortadan kaldırılabileceğini düşünmektedir.  
Bankacılık sisteminin reformu para ekonomisinin işleyişi üzerinde kontrol 
mekanizması sağlayacaktır (Mitchell, 1913: 586). 

Mitchell’in bir başka politika önerisi de ulusal düzeyde planların 
yapılmasına ilişkindir. Bu bağlamda, ulusal planlama ile hem iktisadi 
özgürlüklerin korunabileceğini hem de insanların durumlarının 
iyileştirilebileceğini ileri sürmektedir. Ayrıca, ulusal planlama ile kapitalizmdeki 
birtakım koordinasyon bozuklukları ortadan kaldırılarak iktisadi hayat daha 
öngörülebilir hale getirilebilir. Bu anlamda, Mitchell, kapitalizmde üretimin talebe 
uygun olarak ayarlanmamasından kaynaklanan genel bir üretim planı sorunu 
bulunduğuna dikkat çekmekte ve söz konusu orantısızlık eğiliminin planlama ile 
kontrol edilebileceğini düşünmektedir (Mitchell, 1950: 88-92). 

Devlet faaliyetleri her şeyden önce firma düzeyinde yapılan planlamanın 
kötü sonuçlarını ortadan kaldırmak ya da özel girişimin karşılamakta yetersiz 
olduğu sosyal ihtiyaçları sağlamak için gereklidir. Mitchell, özel girişimin 
toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri karşılamada yetersiz olmasını özel 
girişimin amacının toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmek değil, 
kar elde etmek olmasından kaynaklandığını belirtir. Bunun yanı sıra, özel 
girişimin faaliyetlerinin toplum refahını olumsuz etkilediği alanlarda da devletin 
aktif rol alması gerektiğine işaret etmektedir. Nitekim, Laissez Faire ilkesi ile 
yönetilen ülkelerde özel girişimin toplum üzerindeki etkilerini azaltmak için10 
hükümet müdahalelerine yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulduğunu belirtir (Mitchell, 
1950: 88).  

                                                 
9  Bu bağlamda Mitchell, bankaların ekonomideki likidite ihtiyacını giderme konusunda 

isteksiz ve yeteneksiz katı kurumlar olduğuna işaret etmektedir.  
10  Mitchell özel girişimin toplum üzerinde yarattığı zararlara örnek olarak özel girişimin kar 

elde etme hırsının doğal kaynakların çok hızlı bir şekilde tükenmesine yol açmasını, özel 
girişimin hakim olduğu sistemlerde insanların bireysel kapasitelerini tam olarak 
kullanamamalarını, duygusal ihtiyaçlarını giderememelerini ve yaratıcı yönlerini açığa 
çıkaramamalarını vermektedir (Mitchell, 1950: 89).  
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Mitchell, ulusal planlama önerisini kapitalist ekonomilerde firma düzeyinde 
yapılan planlamanın yetersizlikleri ve toplum refahı üzerindeki olumsuz 
etkilerinden yola çıkarak açıklamaktadır. Mitchell, ilk olarak, firma düzeyinde 
yapılan planlar ile birbirine bağlı sınırlı sayıda girişim arasında koordinasyonun 
sağlanabileceğini, birbirinden bağımsız girişimler arasında ise koordinasyonun 
sağlanmasının oldukça güç olduğunu belirtir. Böyle bir durumda iktisadi 
faaliyetler, planlanmış faaliyetlerden çok, güçlü olanın hayatta kaldığı bir doğal 
seçilimin planlanmamış sonuçları çerçevesinde gerçekleştirilir. İkinci olarak, 
firma düzeyinde yapılan planların kar elde etmek dışında başka bir amacı 
bulunmamaktadır. Mitchell bu durumun, toplumun en önemli ihtiyaçlarını en 
ekonomik biçimde tatmin etmek olarak tanımladığı iktisadi etkinliğe zarar 
verdiğine işaret etmektedir  (Mitchell, 1927: 172).  

Mitchell kapitalizmin giderek daha karmaşık bir yapıya bürünmesi ve buna 
bağlı olarak geleceğe ilişkin belirsizliklerin artması nedeniyle firma düzeyinde 
yapılan planlamanın yetersiz olduğunu ileri sürmektedir. Böyle bir ortamda, özel 
girişim ne kadar yetenekli yöneticiler tarafından yönetiliyor olursa olsun geleceğe 
ilişkin sağlıklı planların yapılabilmesi güçleşir. Girişimciler iktisadi hayatın artan 
karmaşıklığına bağlı olarak ortaya çıkan belirsizlikleri bertaraf etmek için 
birleşme eğilimine girerler. Ancak, bu birleşmeler ekonomideki diğer 
girişimcilerin karşı karşıya olduğu risklerin ve belirsizliklerin daha da artmasına 
neden olur (Mitchell, 1950: 91).  

Tüm bu nedenler nedeniyle Mitchell kapitalist ekonomilerde iktisadi hayatın 
giderek karmaşıklaşması ile birlikte iktisadi faaliyetler arasındaki koordinasyonu 
sağlama konusunda özel girişimin başarısızlığının arttığına dikkat çekmektedir. 
Bu durum, ekonomide ortaya çıkan çevrimlerin şiddetinin ve zararlarının daha da 
artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle Mitchell, söz konusu çevrimlerin şiddetinin 
ve zararlarının azaltılması için ulusal düzeyde bir planlamanın gerekli olduğunu 
düşünmektedir (Mitchell, 1950: 91-94). 

Mitchell, özel girişimin yetersizliğini ve toplum refahı üzerinde olumsuz 
etkilerinin olduğunu belirtmekle birlikte özel girişimi tümüyle reddetmemektedir. 
Bu anlamda, kapitalizmin kendi kendine bırakıldığında mükemmel bir şekilde 
işlemediğini belirtmekte ve kapitalizmin kusurlarının ortadan kaldırılması için 
devletin iktisadi hayata aktif müdahalesini önermektedir. Bu anlamda, sisteme 
radikal bir eleştiri yöneltmemektedir. Aksine, özel girişimin insanlığın maddi 
refahını ve özgürlüğünü artırdığını ileri sürmektedir. Bu çerçevede, kapitalist 
sistemde gerçekleşen teknolojik gelişmelerin ve göreli bolluğun girişimcilerin kar 
amacı peşinde koşmalarının bir sonucu olarak gerçekleştiğine işaret etmektedir. 
Bu anlamda, Smith’in bireylerin kendi çıkarları peşinde koşarak toplum refahını 
da gerçekleştirecekleri yolundaki görüşünü paylaşmaktadır (Mitchell, 1950: 95). 
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Mitchell, ulusal planlama önerisini kapitalist ekonomilerde firma düzeyinde 
yapılan planlamanın yetersizlikleri ve toplum refahı üzerindeki olumsuz 
etkilerinden yola çıkarak açıklamaktadır. Mitchell, ilk olarak, firma düzeyinde 
yapılan planlar ile birbirine bağlı sınırlı sayıda girişim arasında koordinasyonun 
sağlanabileceğini, birbirinden bağımsız girişimler arasında ise koordinasyonun 
sağlanmasının oldukça güç olduğunu belirtir. Böyle bir durumda iktisadi 
faaliyetler, planlanmış faaliyetlerden çok, güçlü olanın hayatta kaldığı bir doğal 
seçilimin planlanmamış sonuçları çerçevesinde gerçekleştirilir. İkinci olarak, 
firma düzeyinde yapılan planların kar elde etmek dışında başka bir amacı 
bulunmamaktadır. Mitchell bu durumun, toplumun en önemli ihtiyaçlarını en 
ekonomik biçimde tatmin etmek olarak tanımladığı iktisadi etkinliğe zarar 
verdiğine işaret etmektedir  (Mitchell, 1927: 172).  

Mitchell kapitalizmin giderek daha karmaşık bir yapıya bürünmesi ve buna 
bağlı olarak geleceğe ilişkin belirsizliklerin artması nedeniyle firma düzeyinde 
yapılan planlamanın yetersiz olduğunu ileri sürmektedir. Böyle bir ortamda, özel 
girişim ne kadar yetenekli yöneticiler tarafından yönetiliyor olursa olsun geleceğe 
ilişkin sağlıklı planların yapılabilmesi güçleşir. Girişimciler iktisadi hayatın artan 
karmaşıklığına bağlı olarak ortaya çıkan belirsizlikleri bertaraf etmek için 
birleşme eğilimine girerler. Ancak, bu birleşmeler ekonomideki diğer 
girişimcilerin karşı karşıya olduğu risklerin ve belirsizliklerin daha da artmasına 
neden olur (Mitchell, 1950: 91).  

Tüm bu nedenler nedeniyle Mitchell kapitalist ekonomilerde iktisadi hayatın 
giderek karmaşıklaşması ile birlikte iktisadi faaliyetler arasındaki koordinasyonu 
sağlama konusunda özel girişimin başarısızlığının arttığına dikkat çekmektedir. 
Bu durum, ekonomide ortaya çıkan çevrimlerin şiddetinin ve zararlarının daha da 
artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle Mitchell, söz konusu çevrimlerin şiddetinin 
ve zararlarının azaltılması için ulusal düzeyde bir planlamanın gerekli olduğunu 
düşünmektedir (Mitchell, 1950: 91-94). 

Mitchell, özel girişimin yetersizliğini ve toplum refahı üzerinde olumsuz 
etkilerinin olduğunu belirtmekle birlikte özel girişimi tümüyle reddetmemektedir. 
Bu anlamda, kapitalizmin kendi kendine bırakıldığında mükemmel bir şekilde 
işlemediğini belirtmekte ve kapitalizmin kusurlarının ortadan kaldırılması için 
devletin iktisadi hayata aktif müdahalesini önermektedir. Bu anlamda, sisteme 
radikal bir eleştiri yöneltmemektedir. Aksine, özel girişimin insanlığın maddi 
refahını ve özgürlüğünü artırdığını ileri sürmektedir. Bu çerçevede, kapitalist 
sistemde gerçekleşen teknolojik gelişmelerin ve göreli bolluğun girişimcilerin kar 
amacı peşinde koşmalarının bir sonucu olarak gerçekleştiğine işaret etmektedir. 
Bu anlamda, Smith’in bireylerin kendi çıkarları peşinde koşarak toplum refahını 
da gerçekleştirecekleri yolundaki görüşünü paylaşmaktadır (Mitchell, 1950: 95). 
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Bu açıdan Mitchell’ın planlama önerisinin politik ve ideolojik bir öneri olmaktan 
çok ekonomik bir öneri niteliği taşıdığını ileri sürmek mümkündür11.  

Mitchell, bu önerileri sıralamakla birlikte bu önlemlerin ekonomideki iş 
çevrimlerini tamamen ortadan kaldırmak için yeterli olamayacağını 
düşünmektedir. Ancak, bu önlemler ile iş çevrimlerinin ekonomi üzerinde yol 
açtığı yıkıcı etkilerinin azaltılabileceğini düşünmektedir. Bu anlamda, iktisadi 
faaliyetteki çevrimsel değişmelerin ve durgunluğun modern ekonomilerin temel 
bir özelliği olduğuna ve para ekonomisi kurumları var olduğu sürece bu 
çevrimlerin bütünüyle ortadan kaldırılamayacağına dikkat çekmektedir (Mitchell, 
1922: 20).  

Mitchell’ın ortaya koyduğu bu öneriler Keynes’in refah devleti önerileri ile 
büyük benzerlikler içermektedir. Bu anlamda, Mitchell da her ne kadar farklı 
dinamiklere vurgu yapsa da Keynes gibi sistemin istikrarsızlığa meyilli bir sistem 
olduğuna işaret etmektedir. Bu çerçevede, Keynes’in ekonomideki 
istikrarsızlıkları ortadan kaldırmak üzere iki temel önerisi bulunmaktadır. 
Birincisi, “merkezi bir kurum tarafından para ve kredinin kontrol edilmesi” 
(Keynes, 1963 [1926]:318), ikincisi ise “yatırımların sosyalizasyonu”dur. 
(Keynes, 1973 [1936]:378).  Keynes de Mitchell gibi devletin uygun para ve 
maliye politikaları ile istikrarsızlıkları denetim altına alabileceğine işaret 
etmektedir. Keynes bu noktada para politikasının etkilerinin sınırlı olacağına 
işaret etmekte (yatırımların faiz esnekliğinin düşük olması nedeniyle) ikinci 
önerisi olan yatırımların sosyalizasyonu seçeneğini daha çok önemsemektedir. 
Yatırımların sosyalizasyonu önerisi ile Keynes devletin bayındırlık, savunma gibi 
özel sektöre rakip olmayacak hatta özel sektör yatırımlarını tamamlayacak 
alanlarda aktif bir işlev almasını önermektedir. Bu konuda önemli benzerlikler 
göstermekle birlikte Mitchell’ın önerisi üretimin ve bölüşümün planlanmasını 
içeren ve devletin iktisadi hayata müdahalesini ön plana alan daha kapsamlı bir 
öneri iken, Keynes’in önerisi devlete yatırımların ve tüketimin artırılmasını 
sağlamada yönlendirici bir işlev yükleyen daha dar kapsamlı bir öneridir. 

Mitchell’ın ulusal planlamayı ön plana çıkaran yaklaşımı ABD’de 
uygulanan New Deal planlama anlayışına önemli bir temel oluşturmuştur. 
Mitchell bu anlamda, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrasında Amerikan 
Ekonomisine yön veren A. Delano, Charles E. Merriam, Henry S. Dennison ve 
Beardsley Ruml ile birlikte 5 önemli New Deal planlamacısından biri olmuştur. 
Burada Mitchell ve çalışma arkadaşlarının 1929 Bunalımı’na çözüm bulmaktan 
daha kapsamlı bir amacı bulunmaktadır. Bu kişiler Amerikan ekonomisinin 1890 
ve 1940 arasındaki kurumsal değişiminden hareketle Amerikan ekonomisinin 20. 
yüzyılın gereklerine uygun bir şekilde kurumsal dönüşümünü amaçlamışlardır. 

                                                 
11 Mitchell’ın planlama teorisi hakkında daha detaylı bilgi için bkz. Hill (1957). 
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New Deal planlamasının temelleri bu açıdan 1929 Bunalımı öncesi dönemde 
atılmıştır. 1920’li yıllar boyunca Herbert Hoover’ın çalışmaları 1933 sonrası 
yapılan New Deal çalışmalarının öncüsü olarak kabul edilmektedir. Mitchell 1933 
öncesi dönemde bu çalışmalarda aktif bir şekilde yer almıştır. Mitchell’ın iktisadi 
verilerin toplanması ve analizi ile ilgili deneyimleri iş çevrimi durumundaki 
değişmelerin ekonomik ve sosyal etkilerini kontrol etmeyi amaçlayan politika 
önerileri geliştirmesine yardımcı olmuştur. Dahil olduğu komitelerde temel 
ekonomik çıkar grupları ve federal hükümet ile birlikte özel sektör ve kamu 
arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarla, 
iktisadi faaliyetin firmalar ve hükümet arasında dağılımına odaklanarak ticari 
girişimlerin kar güdüsü ile hareket etmesinin yarattığı olumsuz sonuçların etkisini 
azaltacak bir takım kamu programları geliştirmiştir. Bu çalışmalar, Mitchell’ın 
genel olarak Amerikan ekonomisinin 20. yüzyıldaki dönüşümünü özel olarak da 
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrası uygulanan ekonomi politikalarının en 
önemli yönlendiricilerinden biri olduğunu göstermektedir. Nitekim, New Deal 
planlamacılarından biri olan Adolf A. Berle’nin Mitchell’ı “20. yüzyılın en büyük 
Amerikan İktisatçısı” olarak nitelendirmesinin nedeni de budur (Reagan, 1999: 
82-89).       

6. Sonuç 
İş çevrimleri ile ilgili açıklamalardan hareketle, Mitchell’ın analizinin dört 

temel özelliği bulunduğunu ileri sürmek mümkündür. Bu özelliklerden birincisi, 
Mitchell’ın ekonomide ortaya çıkan istikrarsızlıkları evrimsel bir bakış açısı ile 
kümülatif bir şekilde incelemesidir. İkincisi, istikrarsızlıklar ile ilgili 
açıklamalarını büyük ölçüde ampirik gözlemlere dayandırması ve bu anlamda 
teorik yapıları ampirik verilerle test etmek biçiminde değil de ampirik verilere 
dayanarak teorik açıklamalar geliştirmek gibi tersten bir yöntemsel bakış açısı 
benimsemesidir.  Üçüncüsü, ekonomide ortaya çıkan dalgalanmaları kapitalizmin 
içsel dinamikleri ile açıklaması ve kapitalist ekonominin işleyişinin kaçınılmaz bir 
sonucu olarak görmesidir. Mitchell’ın teorisinin dördüncü özelliği ise, 
kapitalizmde ortaya çıkan istikrarsızlıkların tam olarak ortadan kaldırılamasa bile 
bir takım reformlarla şiddetinin azaltılabileceğini ileri sürmesi ve bir takım reform 
önerilerinde bulunarak pragmatik bir anlayışı benimsemesidir.  

Mitchell, teorisinin amacını “bir ticari koşullar kümesini başka bir kümeye 
dönüştüren kümülatif değişikliklerin betimleyici bir analizi” (Mitchell, 1913: 449) 
olarak nitelendirmiştir. Bu çerçevede, ekonomide ortaya çıkan istikrarsızlıkları 
kümülatif bir süreç çerçevesinde analiz etmiştir. Buna göre, kapitalist bir 
ekonominin normal işleyiş sürecinde iktisadi faaliyet düzeyinin sürekli olarak 
genişleme, daralma, kriz ve yeniden canlanma olmak üzere farklı aşamalardan 
geçerek dalgalanacağına işaret etmiştir. Bu çerçevede, Mitchell çevrimin her bir 
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aşamasının bir önceki aşamadan kaynaklandığına dikkat çekmiş ve iktisadi 
faaliyet düzeyindeki dalgalanmaları evrimsel bir bakış açısı12 ile kümülatif bir 
nedensellik anlayışı çerçevesinde analiz etmiştir. Bu çerçevede, statik bir denge 
analizi yerine, ekonomideki birtakım unsurların karşılıklı etkileşim içinde 
bulunduğu dinamik bir analiz biçimini benimsemiştir (Klein, 1983: 871).  

Mitchell, böyle bir yöntemsel yaklaşımı somut iktisadi süreçleri ve sorunları 
açıklamak için zorunlu olarak görmektedir. Bu bağlamda, sürecin kümülatif 
özelliklerine dikkat çekmektedir. Mitchell, her çevrimin bir önceki çevrimden 
doğduğuna ve bu açıdan evrimsel ve kümülatif özelliklere sahip olduğunu ileri 
sürmekle birlikte her çevrimin diğerinden farklı olmasına yol açan bir takım 
unsurların da var olduğuna dikkat çekmektedir. Mitchell’a göre, bu farklı öncüller 
süreçte pek çok faktörle etkileşim içine girmekte ve farklı sonuçlar üretmektedir. 
Bu nedenle bütün zamanları ve mekanları kapsayan evrensel bir iş çevrimleri 
teorisinin geliştirilemeyeceğini ileri sürmekte ve iş çevrimlerinin tek bir teori ile 
açıklanmasının olanaksız olduğunu belirtmektedir (Mitchell, 1927: 54). Bu 
anlamda, Mitchell’in amacı neoklasik iktisatta olduğu gibi teorik mükemmelliğe 
ulaşmak değildir. Mitchell’ın amacı gerçek yaşamdaki bir takım ampirik 
gözlemlerden hareketle ekonomide ortaya çıkan dalgalanmaları açıklamaktır 
(Burns, 1966:284-5). Bu çaba ile ekonomideki çevrimlere ilişkin genel eğilimlerin 
saptanabileceğini ve iş çevrimlerini kontrol etmede kullanılabilecek bir takım 
politikaların geliştirilebileceğini düşünmektedir (Burns, 1951: 5-6).  

Mitchell’ın analizinde ampirik analiz yöntemini yoğun bir şekilde 
kullanması teorisinin sadece ampirik gözlemlerden ibaret olduğu ve iş 
çevrimlerini açıklayacak her hangi bir teori geliştirmediği yolunda eleştiriler 
almasına neden olmuştur. Bu anlamda, literatürde genel olarak Mitchell’ın 
teorisinin ampirik özelliğine vurgu yapılmış ve Mitchell’ın çalışmalarının teorik 
yönü göz ardı edilmiştir13. Aslında, Mitchell’ın akademik yaşamının başından 
itibaren yapmış olduğu çalışmalara bakıldığında hocası Veblen’in gölgesinde 
kalmakla birlikte, özellikle ekonomide ortaya çıkan çevrimlerle ilgili olarak çok 
ciddi bir teorik arayış içinde bulunduğunu söylemek mümkündür. Mitchell’ın 
yaptığı şey oluşturmuş olduğu teorileri ampirik verilerle test etmek ve doğrulamak 
değil, giriştiği istatistiksel çalışmalardan elde ettiği ampirik bulguların bir teorik 
açıklamasını yapmaktır. Bu, Mitchell’ın çalışmalarını diğer çalışmalardan farklı 
                                                 
12   Mitchell bu konuda hocası Veblen’in etkisinde kalmıştır. “Veblen’in Öğrettiği: Thorstein Veblen’in 

Seçilmiş Yazıları”(What Veblen Taught: Selected Writings of Thorstein Veblen) başlıklı Veblen’in 
önemli çalışmalarını bir araya getirdiği kitaba yazdığı önsözde Veblen’in görüşünü destekler bir 
biçimde biyolojide kullanılan evrim teorisinin iktisadi ve toplumsal olayların analiz edilmesi için de 
kullanılması gerektiğini belirtmiştir (Mitchell, 1964: xxiii). 

 
13  Örneğin, Milton Friedman Mitchell’ın bir teorisyen olmaktan çok bir ampirik bilimci olduğunu ileri 

sürmüştür (Burns, 1951: 237). 
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kılan en önemli unsurdur. Bu tersten yöntemsel bakış Mitchell’ın başarısının ve 
ününün arkasındaki en önemli faktörlerden biridir.  

Bu bağlamda, Mitchell, çevrimlerdeki iktisadi faaliyetlerin zirve ve dip 
yaptığı noktaları karşılaştırarak çevrim hakkında yararlı bilgiler elde 
edilebileceğini ileri sürmektedir. İş çevrimlerinin tekrarlayıcı olup olmadığı, 
zaman içinde değişip değişmediği ve yüksek noktalarda ve düşük noktalarda farklı 
olup olmadığı konusu bu bağlamda çok önemlidir. İktisadi sistemdeki çevrimsel 
dalgalanmaların özelliklerinin ortaya konulması iş çevrimlerinin neden ortaya 
çıktığı ve nasıl ortadan kaldırılabileceği konusunda fikir verebilecektir. Mitchell, 
soyut teorilerin gerçek hayatı açıklama konusunda başarısız olduğunu 
düşünmektedir. Bu bağlamda, teorilerin gerçek hayatı açıklama gücünün yüksek 
olması gerektiğine işaret etmekte ve bu nedenle olayların sadece iktisadi unsurlara 
bakılarak anlaşılamayacağını ileri sürmektedir. Bu doğrultuda, ekonomideki 
dalgalanmaların da çok sayıda fiziksel, psikolojik, politik, ekonomik ya da sosyal 
nedenlere ilişkili olabileceğini belirtir. Bunun yanı sıra, iktisadi hayat son derece 
karmaşıktır. Bu anlamda, ticari faaliyetler çok sayıda sürecin birbiri ile uyumlu bir 
şekilde işlemesinin sonucu olarak gerçekleşmekte ve ticari faaliyeti etkileyen çok 
sayıda faktör bulunmaktadır. Mitchell, bu farklı faktörlerin ya da süreçlerin bir ya 
da bir kaçına odaklanarak çok sayıda akla yatkın teori üretilebileceğini belirtir. 
Mitchell’a göre bu şekilde oluşturulan teorilerin hiçbiri bütünüyle yanlış ya da 
bütünüyle doğru olarak kabul edilemez (Mitchell, 1927: 48-49).  Bu nedenle, 
Mitchell iktisadi hayatın karmaşıklığını ve farklı yönlerini mümkün olduğunca 
kapsayan bir iş çevrimleri teorisi geliştirmeyi amaçlamaktadır (Moore, 1978: 281-
283).  

Mitchell’ın iktisadi çevrimler teorisinin bir diğer özelliği ekonomide ortaya 
çıkan dalgalanmaları kapitalizmin içsel dinamikleri ile açıklaması ve kapitalist 
ekonominin işleyişinin kaçınılmaz bir sonucu olarak görmesidir. Bu anlamda,  
Mitchell istikrarsızlıkların para ekonomisinin işleyiş mantığından kaynaklandığını 
düşünmektedir. Mitchell, bu çerçevede parasal bir üretim ekonomisi çerçevesinde 
analizini yürütmekte ve paranın iktisadi faaliyetleri ve hatta bütün toplumsal 
yapıyı belirleyen temel bir faktör olduğunu kabul etmektedir. Parasal ekonomi 
koşullarında üretim, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmek için 
değil parasal kazanç sağlama amacıyla yapılmaktadır. Girişimcilerin daha fazla 
parasal kazanç sağlama yolundaki çabaları ise reel ekonomik faaliyetleri olumsuz 
yönde etkilemekte ve ekonomide istikrarsızlıklar üretmektedir. 

Bu anlamda, Mitchell iş çevrimlerinin kapitalist ekonomiye özgü olduğuna 
işaret etmektedir. Kapitalist öncesi toplumlarda ekonomide istikrarsızlıklar 
olmakla birlikte bunları iş çevrimleri olarak nitelendirebilmek mümkün değildir. 
Kapitalist sistemde diğer sistemlerden farklı olarak üretim, toplumun ihtiyaçlarını 
karşılamak için değil değişim için yapılır. Mitchell, bu tür ekonomileri para 
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ekonomisi olarak nitelendirmektedir. Para ekonomisi koşullarında üretimin insan 
ihtiyaçlarını karşılamak için değil para kazanmak için yapılması üretim ve tüketim 
arasında bazı dengesizliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İşte, Mitchell 
giriştiği ampirik çalışmalar ile iktisadi faaliyetlerdeki iniş ve çıkışların nedenlerini 
araştırmakta ve buradan yola çıkarak iş çevrimlerinin toplum üzerinde yarattığı 
zararlı etkilerini ortadan kaldıracak bir takım reform önerilerinde bulunmaktadır.  

Bu açıdan, modern kapitalist ekonomilerde depresyona bağlı olarak ortaya 
çıkan kayıplar Mitchell’ın iş çevrimleri analizinin temel hareket noktasını 
oluşturmaktadır. Mitchell, iş çevrimlerinin kontrol edilmesinin ulusal refah 
üzerinde önemli etkilerinin olacağını düşünmektedir. Bu çerçevede, iş 
çevrimlerinin doğasının iyi anlaşılması ve iş çevrimlerinin kontrol edilmesini 
mümkün kılacak politikaların geliştirilmesi ile iş çevrimleri sırasında ortaya çıkan 
üretim kayıplarının, israfın ve yoksulluğun giderilebileceğine işaret etmektedir 
(Moore, 1978: 278). Bu açıdan, devletin iktisadi hayata çeşitli politika 
seçenekleriyle aktif bir şekilde müdahalesini önermektedir. Bu tür müdahaleler 
kapitalizmin istikrarsızlık eğilimini tümüyle ortadan kaldırmayacak ancak 
kapitalizmin toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin azaltılmasını 
sağlayacaktır. Bu çerçevede, Mitchell’ın kapitalizmdeki kusurların reformlarla 
azaltılabileceği konusunda iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu ileri 
sürebilmek mümkündür.  
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Extended summary 

A theoretical overview of the business cycle approach of Wesley Clair Mitchell  

Wesley Clair Mitchell (1874-1949) is known for his empirical studies regarding business cycles in 
economics literature. He is the founder and until 1949 was the executive head of the National Bureau of 
Economic Research (NBER) which is still considered to be one of the most prestigious institutions nowadays. 
By his studies Mitchell not only created a comprehensive set of data related to cycles in developed countries, 
but also developed a number of statistical measurements and analysis methods in order to analyze these cycles. 
These studies made him to be considered as an empirical economist. Due to an intensive usage of empirical 
methods in his analysis, he was critized that his contribution consisted of solely empirical observations and that 
from a theoretical standpoint he did not make a significant contribution to the business cycles literature. When 
evaluating Mitchell’s empricism, it should be taken into account that Mitchell is an institutional economist and 
that he shared both Veblen’s critics toward the neoclassical economics and his proposals for an evolutionary 
science. The aim of this study is to examine the business cycles analysis of Mitchell theoretically and to 
evaluate his contribution to the business cycles literature. In this regard, this study consists of four parts. In the 
first part, a short summary of the theoretical developments about business cycles will be given in order to assess 
the place of Mitchell in that literature. In the second part, his views about the modern capitalism as he calls 
“monetary economy” will be evaluated. By putting forth his arguments as to how his business cycles have 
emerged, from which stages they have proceeded and what the main characteristics of these stages are, in the 
third part Mitchell’s business cycle analysis will be examined on a theoretical level. In the last part, his opinions 
about whether the aforementioned business cycles can be regulated in the capitalist system and parting from 
here, his policy proposals to eliminate the instabilities will be mentioned. The study will end with an evaluation 
of importance of Mitchell’s business cycle theory and his contribution to the literature. 

Key words: W.C. Mitchell, business cycles, economic fluctuations. 

Jel classification: B15, B25, B52.  

 
  
         By the term of business cycles, Mitchell states that a recovery period is 
followed by a period of rapid expansion and a period of expansion unavoidably 
yields first to a crisis and then to a depression period. So, Mitchell points out to the 
recurrent feature of this cyclical flow. According to him, business cycles are seen 
in economies that carry out their activities under the conditions of the monetary 
economy.  In this sense, the main reason of the occurrence of business cycles is 
that economic activity is carried out within the terms of the monetary economy.  

In this study it is asserted that the analysis of business cycles of Mitchell 
have four main features. One of these features is that he examines the instabilities 
within the economy from an evolutionary perspective and cumulatively. The 
second is that his explanations about instabilities are based largely on empirical 
observations and in this sense he adopts an adverse methodological viewpoint 
such as developing theoretical explanations based on empirical data instead of 
testing theoretical structures with empirical data. Thirdly, he explains economic 
fluctuations with the internal dynamics of capitalism and sees them as an 
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inevitable consequence of the functioning of the capitalist economy.  The fourth 
feature of Mitchell’s analysis is that he asserts that the severity of the instabilities 
in capitalism can be reduced by some reforms and he adopts a pragmatic 
approach.  

In this respect, the losses incurred due to depression constitute the basis 
starting point of the analysis of Mitchell’s business cycle theory. He considers that 
the control of the business cycles have significant effects on the national welfare.  
He suggests the state intervention to economic life with the various policy options. 
According to Mitchell, these interventions will not eliminate completely the 
tendency of instability of capitalism. But they will provide the reduction of the 
negative impact of capitalism on society.  In this context, it is possible to assert 
that Mitchell has an optimistic viewpoint about the possibility of reduction of the 
defects in capitalism by some reforms.   

The aim of this study is to examine the business cycles analysis of Mitchell 
and to evaluate the his contribution to the literature. To this aim, this study 
consists of four parts. In the first part, it will be given a place to a short summary 
of the theoretical developments about business cycles.   In the second part, it will 
be evaluated the views of Mitchell about monetary economy. In the third part, 
Mitchell’s business cycle analysis will be examined on the theoretical level, In the 
last  section, it will be mentioned on the views about whether or not the business 
cycles can be controlled in capitalist system and the policy proposals of Mitchell 
to eliminate the instabilities. The study will end with the evaluation of importance 
of Mitchell’s business cycle theory and the contribution to the literature. 

 

 

 


