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I. Giriş 

ütüncül neoklasik teori, genel denge modellerinin büyük ölçüde basitleştirilmedikçe kullanışsız 

olacakları gerekçesiyle, mikro iktisat teorisine benzeştirme yapılarak formüle edile geldi. Ancak, son 

zamanlardaki sermaye tartışmaları, “vekil” üretim fonksiyonlarının geçerli olmaları için gerekli 

koşulları gün ışığına çıkardı. Bu koşullar, basit emek değer teorisinin ekonomide her daim ve her 

zaman kesitinde geçerli olduğunu varsaymakla aynı kapıya çıkıyor. Bu durumun ironisi kaçınılmaz.1 

Dahası, böylesi fonksiyonlar hem teorik hem de uygulamaya dayalı çalışmalarda o kadar yaygın ki, bu 

sonuçlar çoğu iktisatçının, bir yandan emek değere dayalı basit fiyatlandırma varsayımını reddederken, 

öte yandan bu varsayımın sonuçlarını korumak2 arasındaki tehlikeli sularda dümen kırmak durumunda 

olduğu anlamına geliyor. Bu tür üretim fonksiyonlarının bu kadar rağbette olmasının açıklaması, 

anlaşılıyor ki, bütüncül üretim fonksiyonlarının ampirik temelinin sağlam olduğunun sanılması. Öyle 

herhangi bir fonksiyon değil, Cobb-Douglas fonksiyonunun hem kesit hem de zaman serisi 

analizlerinde diğerleri arasında öne çıktığı görülüyor. Bu fonksiyonel formda “katsayıların toplamı 

genellikle bire oldukça yaklaşıyor” ve “emek girdisinin üs kuvvet katsayısıyla ücretin çıktı değeri 

içindeki payı arasında[ki] uyum”3 oldukça çarpıcı. Bu durumda öyle görünüyor ki ampirik sonuçlar 

hem ölçeğe sabit getiri özelliği taşıyan bütüncül üretim fonksiyonlarını hem de marjinal ürüne dayalı 

bütüncül bölüşüm teorisini,  teorik yetersizliklerine rağmen, neredeyse kuvvetle destekliyor. 

B 

Yakın tarihli bir makalesinde Franklin Fisher şunu itiraf ediyor: “Teknik çeşitliliğe sahip bir 

ekonominin bütüncül bir üretim fonksiyonuyla temsil edilebilmesi için [gerekli] koşullar inandırıcı 

olamayacak kadar sınırlayıcı.”4 Buna bağlı olarak, bir simülasyon deneyi üzerinden ampirik 

sonuçların kafa karıştırıcı tekdüzeliğini incelemeyi öneriyor: Bu simülasyon ekonomisindeki N adet 

sanayinin her birinin, o sanayinin homojen çıktısını homojen emek girdisi ve kendine özgü makine 

stokuyla ilişkilendiren mikro iktisadî bir Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna sahip olduğu 

                                                            
 Bu yazının İngilizce orijinali, “Laws of Production and Laws of Algebra: The Humbug Production Function” 

başlığıyla 1974 yılında Review of Economics and Statistics dergisinin 56. Cildinin 1. Sayısında yayımlanmış. 
∗ Luigi Pasinetti, Edward Nell ve Ronald Findley’nin tavsiye ve teşvikleri için müteşekkirim. 
1 “Vekil” üretim fonksiyonlarının ilk teorik savunusu Samuelson’a aittir (Samuelson, 1962). Bu bütüncül 

davranışın geçerli olması için gerekli katı koşullar Garegnani’nin mükemmel makalesinde ortaya koyuluyor 
(Garegnani, 1970).  

2 Joan Robinson “vekil” üretim fonksiyonu davranışının daha da ciddi bir eleştirisinin en iyi ihtimalle sadece 
dengenin alternatif konumlarını temsil edecekleri olduğunu birçok kereler işaret etti. Böylesi bir eğrinin 
üzerindeki hareket, gerçekte vuku bulabilecek hareketler değil,  verili teknolojinin izin verdiği muhtemel 
denge durumlarının bir karşılaştırmasıdır. Joan Robinson’u alıntılarsak: “Tabiri caizse zaman, eğrinin 
çizildiği kara tahtayla diklemesine kesişir.” 

3 A.A. Walters (1963), s.27. 
4 F.Fisher (1971), s. 306. 
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varsayılıyor. Teorik bütüncülleştirme (toplulaştırma) koşulları bilerek tek tek ihlal ediliyor ve bir 

bütüncül Cobb-Douglas fonksiyonunun hangi koşullarda ve ne derece başarılı biçimde oluşan veriyi 

açıklayabildiği sorgulanıyor. Böyle bir ekonomide toplam ücret payı zaman içinde sıklıkla değişir. Bu 

nedenle de genelde bütüncül bir Cobb-Douglas’ın iyi bir sonuç vermesi beklenmeyecektir. Ancak, 

Fisher’i şaşırtmış görünen şey ücret payı tesadüfen aşağı yukarı değişmeden sabit kaldığında, bir 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun veriyle iyi bir tutarlılık sergilemekle kalmayıp, “gerçek 

ilişkilerin bir bütüncül Cobb-Douglas üretim fonksiyonu çıkarmaktan çok uzak olmalarına rağmen”, 

ücretleri de iyi açıklıyor olmasıdır. Bu da şunu gösterir: “emeğin payının sabit olmasının kaynağının 

bütüncül üretim fonksiyonu olduğuna dair görüş hatalıdır. Nedensellik tam tersi yönde işlemektedir ve 

bütüncül Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun görünürdeki başarısı emeğin payının göreli olarak 

sabit olmasından kaynaklanmaktadır” (vurgu eklenmiştir).5 

Toplam paylar aşağı yukarı sabit kaldığı sürece neoklasik bütüncül üretim ve bölüşüm teorilerinin 

ekonometrik sınaması için bir Cobb-Douglas fonksiyonunun gerekli olduğu açıktır. Böyle bir sınama, 

görülüyor ki, (katsayıların toplamına bakılmak suretiyle) ölçeğe getirilerin derecesine ve (emek ve 

sermayenin üs kuvvet katsayılarının, ücret ve kârın paylarıyla karşılaştırılması suretiyle) bütüncül 

marjinal verimlilik teorisinin uygulanabilirliğine ışık tutacaktır. Açıkça görünmeyen ise, toplam paylar 

sabit kaldığı sürece, görünürde “ölçeğe sabit getiri” özelliğine sahip bir Cobb-Douglas üretim 

fonksiyonunun her zaman her veriye uygun olacak olmasıdır. Ek olarak, kabul edilebilir koşullar 

altında, böylesi bir fonksiyon “marjinal ürünün, karşılığı olan faktörün gelirine eşit olma” özelliğini 

sergileyecek ve böylelikle görünüşte neoklasik bütüncül bölüşüm teorisi doğrulanacaktır. Bu ifadelerin 

sabit payların matematiksel sonuçları oldukları aşağıda gösterilecektir ve ampirik sonuçların şaşırtıcı 

tekdüzeliğinin aslında gizemli bir üretim yasasından değil, bu cebir yasasından kaynaklandığı ortaya 

konulacaktır. Ayrıca, bu sonucun herhangi bir üretim yasasından bağımsız olduğunu vurgulamak 

amacıyla ‘Zırva’ ekonomisinin akla uygun olmayan verileri sunulacaktır. Paylar sabit kaldığı sürece, 

“ölçeğe sabit getiriler” ve “yansız teknik değişim” özelliklerine sahip ve “marjinal verimlilik 

kurallarını” sağlayan bir Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun ‘Zırva’ verileriyle dahi uyumlu olduğu 

gösterilecektir. 

II. Cebir Yasaları 

Herhangi bir dönemin bütüncül verilerini, çıktı verisi (Q, çıktının değeri), bölüşüm verileri (W, π, 

sırasıyla ücretler ve kârlar) ve girdi verileri (K, L, sırasıyla sermaye ve emek için endeks sayıları)  

şeklinde ayırmakla başlayalım. Herhangi bir t zamanı için aşağıdaki bütüncül özdeşliği yazabiliriz: 

( ) ( ) ( )Q t W t tπ≡ +         (1) 

Herhangi verili K(t) ve L(t) endeks sayıları için her zaman şu ifadeyi yazabiliriz: 
                                                            
5 Fisher (1971), s. 306. 
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( ) ( ) ( ) ( )q t w t r t k t≡ +         (2) 

Yukarıda q(t) ve k(t) sırasıyla, çıktı-emek ve sermaye-emek oranlarıdır ve w(t) ≡ W(t)/L(t), r(t) ≡ 

π(t)/K(t) de sırasıyla ücret ve kâr oranıdır. Böylelikle yukarıdaki denklem çıktı, bölüşüm ve girdi 

verilerini ilişkilendiren temel özdeşlik olarak ortaya çıkar. Kârın çıktı içindeki payını s ve ücretlerin 

payını 1 – s diye tanımlayıp, (3) numaralı özdeşliği elde etmek üzere (2) numaralı özdeşliğin türevini 

alabiliriz (Değişkenin üzerindeki nokta işareti zamana göre türevi olduğunu gösteriyor ve 

sadeleştirmek üzere zaman endeksi t’yi terk ediyoruz): 

w rq w rk rk w rk rk
w r

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + ≡ + + ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

k
k

 

q w w rk r rk k
q q w q r q k

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞≡ + + ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

Kâr ve ücret payının aşağıdaki tanımlarını hatırlayalım: 

,1rk ws s
q q

≡ − ≡  

Bu tanımlamaları kullanarak şu ifadeyi yazabiliriz: 

q B ks
q B k
≡ +          (3) 

Yukarıdaki özdeşliğin sağındaki ilk terimin tanımı aşağıdaki gibidir: 

( )1 / /B s w w sr r
B
≡ − +⎡ ⎤⎣ ⎦ . 

Buraya kadarki ilişkilerin tamamının herhangi bir bütüncül veri için daima doğru olduğunu görmek 

önem taşıyor. Şimdi elimizde sabit bütüncül paylar özelliği sergileyen bir veri seti olduğunu 

varsayalım; s = β olsun. Bu durumda (3) numaralı özdeşliğin integralini alarak doğrudan aşağıdaki 

ifadeye ulaşabiliriz:6 

0(q B c k )β=          (4) 

Yukarıdaki ifadede ve c0 da integral sabitidir. 
( / )B B dt

B e∫≡
                                                            

6 0ln ( ) lnq B B dt k cβ= + +∫
( )

0
B B dt

q e c kβ⎡ ⎤∫ ⎡ ⎤=bize ⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
’yı verir. 
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(4) numaralı denklem, ölçeğe sabit getiri özelliğine sahip, B diye bir kayma parametresi içeren bir 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna çarpıcı biçimde benziyor. Ancak, aslında bir üretim fonksiyonu 

bile değil, herhangi bir girdi-çıktı verisi Q, K, L için, hatta bölüşüm verisi sabit oran özelliği 

sergilediği sürece bir ekonomiye ait olduğu akla uymayan bir veri için bile geçerli olan sadece cebirsel 

bir ilişki. Dahası, (3) numaralı özdeşlikteki Ḃ/B terimi w ve r’deki değişim oranlarının ağırlıklı 

ortalaması olduğundan dolayı, birçok K ve L ölçümünün Ḃ/B ile çok zayıf korelasyona sahip bir emek-

sermaye (k) oranı vereceğini beklemek ampirik olarak akla uygun görünüyor. Bu durumun geçerli 

olduğu ölçümler için Ḃ/B esasen zamanın bir fonksiyonu olarak değerlendirilebilir. Böylelikle B de 

yalnızca zamanın bir fonksiyonu olacaktır. Bu durumda şöyle yazabiliriz: 

0( )q B t c kβ⎡= ⎣ ⎤⎦         (5) 

1
0( )Q B t c K Lβ β−⎡= ⎣ ⎤⎦

                                                           

        (5’) 

Yukarıdaki cebirsel ilişki birçok ilginç özelliğe sahip. İlk olarak, K ve L için birinci dereceden 

homojen. İkinci olarak, β = s ≡ rk/q olduğundan dolayı ∂Q/∂K ve ∂Q/∂L kısmi türevleri sırasıyla r ve 

w’ye eşittir. Ve üçüncü olarak, zamanın etkisi, B(t) kayma parametresinde içerildiğinden “yansız.” 

Aslında elimizdeki, yansız teknik değişim ve ölçeğe sabit getiri özelliklerine sahip ve marjinal 

verimlilik “kurallarını” sağlayan bir Cobb-Douglas üretim fonksiyonuyla matematiksel olarak özdeştir. 

Ama gördüğümüz gibi, dilediğiniz herhangi bir üretim verisi bu fonksiyon tarafından üretilmiş gibi 

gösterilebilir. Demek ki, tam da (5’) numaralı denklem, sabit paylara sahip büyük bir sınıf veri için 

geçerli olan bir matematiksel ilişki olduğundan dolayı, bir üretim fonksiyonu ya da herhangi bir üretim 

ilişkisi olarak yorumlanamaz. Hatta dahası, bölüşümsel bir ilişkidir ve temelinde yatan üretim 

ilişkilerine çok az ışık tutar.7 Aslında, payların sabit olduğu başından beri verili olarak alındığından 

dolayı (5’) numaralı denklem herhangi bir bölüşüm teorisine bile fazla ışık tutmaz. 

Daha önce bütüncül üretim fonksiyonu analizinin teorik temelinin aşırı derecede zayıf olduğunu 

vurgulamıştım. Şimdi görülüyor ki görüntüde ampirik olarak güçlü olması da gerçek gücünden 

kaynaklanmıyor, sadece cebirsel bir ilişkinin istatistiksel yansımasına dayanıyor. 

III. Uygulamalar 

(5’) numaralı denklemin birçok şekilde kullanılabileceği açıkça görülüyor. Aşağıda, A bölümünde 

Solow’un teknik değişimin ölçülmesi üzerine yazdığı ünlü makalesini yeniden ele alacağız. B bölümü 

(5’) numaralı denklemin genelliğini göstermek üzere sayısal bir örnek sunuyor. C bölümü yukarıdaki 

incelemeyi kesit analizi çalışmalarını içerecek şekilde genişletiyor. 

 
7 Bu makalenin daha eski bir taslağı için yaptığı değerlendirmede bu noktayı işaret ettiği için Profesör Luigi 

Pasinetti’ye teşekkür ederim. 
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A) Teknik Değişim ve Bütüncül (Toplam) Üretim Fonksiyonu: Solow (1957) 

Robert Solow, “çığır açtığı” kabul edilen 1957 tarihli makalesinde,8 teknik değişimin iktisadî büyüme 

üzerindeki etkisini ölçmek için yeni bir yöntem ileri sürer. O günden bu yana Solow’un orijinal 

hesaplamalarını iyileştiren pek çok katkı ortaya koyuldu. Hepsi de, eğitimi, makinelerin yaşını ve 

benzeri unsurları hesaba katarak daha iyileştirilmiş ölçüler sağlamayı hedeflediler ancak temel 

yaklaşım değişikliğe uğramadan aynen korundu.9 

Solow’un modeli tanıdık bir model. (6) numaralı denklem, varsayılan, ölçeğe sabit getiri özelliğine 

sahip, A(t) kayma parametresiyle ifade edilen yansız teknik değişim özelliği sergileyen bütüncül 

üretim fonksiyonunu gösterirken, (7) numaralı denklem “faktörlere marjinal ürünleri kadar ödeme 

yapıldığını” ifade ediyor (aşağıdaki hâliyle faktör payları cinsinden ifade edilmiştir).10 

( ) ( )q A t f k=          (6) 

df k s
dk f

= ≡ kârın çıktı içindeki payı.      (7) 

Solow’un ana hedefi, benim “temelde yatan” diye nitelendireceğim üretim fonksiyonu f(k)’yı, (‘teknik 

değişim’den kaynaklanan) üretim fonksiyonundaki kaymalarla (sermaye-emek oranın k’daki 

değişimden kaynaklanan) fonksiyonun üzerindeki hareketleri birbirinden ayırt ederek yalıtabilmekti. 

Bunu yapabilmek için (6)’nın türevini alır, (7)’yi ( / ) / ( / )f f k k yerine s’yi ikame etmek için kullanır 

ve şu ifadeye ulaşır: 

q A ks
q A k
= +          (8) 

(8) numaralı denklem ölçeğe sabit getiri özelliği sergileyen bütüncül üretim fonksiyonunun varlığına 

ve bölüşümün marjinal verim kurallarınca belirlendiğine dair varsayımlardan türetilmiştir. Yukarıda 

bir özdeşlikten türetilmiş olan ve bu nedenle de her üretim ve bölüşüm davranışı için doğru olan (3) 

numaralı denklem matematiksel olarak (8) numaralı denklemle özdeştir. Buradan çıkan sonuç şu: 

( ) ( )1A A B B s w w s r r= ≡ − +⎡⎣ ⎤⎦

                                                           

; yani, Solow’un teknik değişim ölçüsü, ücret oranı w ve kâr oranı 

r’nin ağırlıklı ortalamasından başka bir şey değildir. 

Solow’un verileri ona 1909 ile 1949 arasında Birleşik Devletler için q, k ve s için seriler sağlıyor. Bu 

serileri kullanarak ve  değerlerini hesaplıyor ve bu değerleri (8) numaralı denklemde yerlerine /q q /k k

 
8 Solow (1957) 
9 Solow’un makalesini takip eden düzeltme ve iyileştirmelerin bir özeti için bkz. Nelson (1964). 
10 f(k) = q / A(t) olduğuna dikkat edin. Sermayenin marjinal ürünü dq/dk = A(t)[df/dk] = [q/f] )[df/dk]’dır. Bunu 

r’ye eşitleyip düzenlediğimizde, s ≡ (rk)/q olduğundan dolayı (7) numaralı denklemi elde ederiz. 
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koyarak /A A için bir seri elde ediyor. /A A ’nın k ile arasında korelasyon olmadığı göründüğünden 

teknik değişimin özünde yansız olduğu sonucuna varıyor ve A(0) ≡ 1 olarak almak suretiyle, yansız 

teknik değişime ait kayma parametresi için bir A(t) serisi türetebiliyor. Nihayet, (6) numaralı denklem 

q, A(t) ve bu noktaya kadar tanımlı olmayan “temelde yatan” üretim fonksiyonu f(k)’yı birbirleriyle 

ilişkilendirdiğinden dolayı, elindeki A(t) serisini kullanarak f(k) için bir seri elde edebiliyor. K’nın 

karşısında f(k)’nın grafiğini çizdiğinde gözle görülür bir kavisliliğe sahip bir diyagram elde ediyor ve 

verinin “bariz bir azalan verimler görüntüsü sergi[lediği]”11 sonucuna varıyor. Aslen, Solow “temelde 

yatan” üretim fonksiyonunun aşağıdaki Cobb-Douglas fonksiyonuyla oldukça iyi temsil edildiğini 

(korelasyon katsayısı R = 0,9996) buluyor: 

ˆln ( ) 9 0,353ln0,72f k + k= −        (9) 

Bölüm II’deki incelememiz ışığında Solow’un sonuçlarının nasıl olup da bu kadar düzgün çıktığını 

görmek zor değil. Örneğin, kullandığı verinin aşağı yukarı sabit paylar özelliği sergilediğini ve K, L 

için kullandığı ölçülerin, k ile korelasyona sahip olmayan bir /A A  kalan değeri çıkardığını biliyoruz. 

Sadece cebirsel olarak ele alındığında, o hâlde, (3) numaralı denklemdeki fonksiyonel formun verileri 

iyi temsil etmesi beklenecektir. Bu fonksiyonel form, ölçeğe sabit getiri özelliği taşıyan, teknik 

değişimin yansız olduğu ve “marjinal ürünlerin faktör gelirlerine eşit olduğu” bir Cobb-Douglas 

fonksiyonuyla matematiksel anlamda özdeştir. Doğrusu, cebir Solow’un “temelde yatan” üretim 

fonksiyonunun şu formda olması gerektiğini gösteriyor: 

0( )f k c kβ=          (10) 

β elbette ki (aşağı yukarı) değişmeden sabit kalan paydır ve c0 ise sadece verideki başlangıç değerleri 

q0 ve k0’a bağlı olan integral sabitidir.12 Demek ki sadece cebirsel olarak ele alındığında “temelde 

yatan” üretim fonksiyonunun aşağıdaki şekli alması beklenecektir: 

ln ( ) 5 0,35ln( )0,72f k + k

                   

= −

                                        

       (11) 

Bu tabii ki, görüldüğü gibi Solow’un regresyonunun ((11) numaralı denklem) tıpatıp aynısı. Öyle de 

olmalı, çünkü bu bir üretim yasası değil bir cebir yasası! 

 

 

0 0( )q B t c kβ⎡ ⎤= ⎣ ⎦ ( ) ( )
11 Solow, age., s.320. 

B t A t12 (3) numaralı denklemden,  denklemini bulabiliriz. Solow =  olarak tanımlar ve A0 = 

1 olduğundan dolayı 0 0 0q c kβ=
0,35

 olacaktır. Solow yaptığı regresyonda 1909-1942 arası veriyi kullanıyor ve bu 
yıllar için s β≅ =

0n 0,725c ≅ −
. Ayrıca 315. sayfadaki tablo 1, q0 = 0,623 ve k0 =2,06 olduğunu gösteriyor. Bu 

durumda l olarak bulunur. 

6 
 



B) Zırva Üretim Fonksiyonu 

Yukarıdaki analizin genelliğini bir sayısal örnek üzerinden gösterebiliriz. Örneğin, aşağıda şekil 1’de 

resmedilen girdi-çıktı verilerine ve ABD ile aynı kâr payı (s) verisine sahip bir ekonomiyi ele alalım 

(Solow’un verileri, (1957)). 

 

q, k ve s için bu verileri kullanarak  ve  hesaplanabilir ve bunlar kullanılarak da /q q /k k /A A  

hesaplanabilir. /A A ’nın k’ya karşı grafiği görünür bir korelasyon sergilemeyen bir saçılım diyagramı 

verir (yerden tasarruf etmek için burada sunmuyoruz; hesaplamalar makalenin ekinde sunulmaktadır). 

Solow’u takip ederek, A(0) ≡ 1 alınabilir ve bu yolla, şekil 2’de sunulan A(t) serisine ulaşılabilir. 
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Nihayet, A(t) kullanılarak “temelde yatan” üretim fonksiyonu f(k) = q/A(t)’ya ulaşılabilir.  f(k)’nın k’ya 

göre grafiğini çizildiğinde de, şekil 3’te görülen, belirgin “azalan verimler” görüntüsü elde edilebilir. 

Aslında f(k)’nın k üzerine regresyonu, ˆln ( ) 0,784 0,398lnf k = − + k

i

 ve R = 0,9975 sonucunu verir. Söz 

konusu yıllar için kâr payı 0,34 seviyesinde aşağı yukarı sabit olduğundan dolayı, Zırva verisinin bile, 

ölçeğe sabit getiriler, yansız teknik değişim ve marjinal ürünlerin faktör gelirlerine eşit olma 

özelliklerine sahip bir Cobb-Douglas üretim fonksiyonu tarafından gayet iyi temsil edildiğine dair bu 

olağanüstü sonuca ulaşılıyor. 

 

 

C) Bütüncül Üretim Fonksiyonlarının Kesit Analizi 

Zaman serilerinde sabit payların kesit verilerindeki karşılığı tekdüze kâr marjlarıdır (bir dolarlık satış 

içindeki kâr oranı). i. sanayiyi göstermek için i alt endeksini kullanarak ve tekdüze kâr marjını 

/i i is rk qβ = =  olarak tanımlayarak (3) numaralı denklemi şöyle yeniden yazabiliriz: 

( )1i i i

i i i

dq dw dr dk
q w r

β β β
⎡ ⎤

= − + +⎢ ⎥
⎣ ⎦

i

ik
      (12) 

Bu durumda, parantez içerisindeki terim dki/ki ile korelasyon ilişkisine sahip olmadığı sürece 

yukarıdaki denklem yi =bxi + ui basit doğrusal regresyon modeline benzemektedir. Parantez 

içerisindeki terim basit regresyondaki hata teriminin (ui) yerini alıyor. Açıkça görülüyor ki, parantez 

içerisindeki terim küçükse ve bağımlı değişken dki/ki ile korelasyon ilişkisi yoksa “en uygun” olan 

form,  ölçeğe sabit getiriler ve marjinal ürünlerin faktör gelirlerine eşit olma özelliklerine sahip bir 

kesit Cobb-Douglas üretim fonksiyonu olacaktır. 
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Kesit analizi çalışmalarında Cobb-Douglas formunun başarısı başka yollardan da açıklanabilir. 

İçlerinde en iyisi Phelps Brown’ın (1957) eleştirisidir. Bunu takip eden bir başka çalışmada Simon ve 

Levy (1963), tamamında tekdüze ücret ve kâr oranlarına sahip herhangi bir kesit verinin, veri sadece 

emek ve sermaye hareketliliğini yansıtıyor, üretim koşulları hakkında hiçbir bilgi taşımıyor olsa bile, 

hazır ve nazır Cobb-Douglas fonksiyonuyla “doğru” katsayılarla yakın bir şekilde tahmin 

edilebileceğini gösterdiler. Tekrarlamakta fayda var: “Doğru” katsayılara sahip Cobb-Douglas 

fonksiyonunun görünüşteki ampirik başarısı çok geniş çeşitlilikte verilerle tam uyum içindedir ve bu 

nedenle bu başarı, bütüncül neoklasik üretim ve bölüşüm teorilerini desteklediği şeklinde 

yorumlanamaz. 

IV. Özet ve Sonuç 

Yakın tarihli yazında bütüncül üretim fonksiyonunun teorik temelinin en hafifinden zayıf olduğu kabul 

edilmektedir. Aynı zamanda genellikle ampirik temeli güçlü olarak sunulur. Özellikle, ölçeğe sabit 

getiriler özelliği sergileyen ve tahmin edilen marjinal ürünleri “faktör gelirlerine” oldukça yakın 

bulunan Cobb-Douglas fonksiyonunun dikkat çekici hakimiyeti sıklıkla, teorideki eksikliğine rağmen 

iyi bir ölçme becerisi gösterdiğinden dolayı üretim fonksiyonu analizine katkıda bulunduğu kabulüne 

dayandırılır. Bu makalenin temel amacı ampirik sonuçların aslında üretim koşullarıyla hiç de alakalı 

olmadığını göstermekti. Aksine, bölüşüm verisi (ücret ve kârlar) sabit pay özelliği taşıdığı sürece,  

öyle çok ve büyük çeşitlilikte üretim verisi (çıktı, sermaye emek) bulunur ki, “ölçeğe sabit” getiriler, 

“yansız teknik değişim” ve “marjinal ürünlerin faktör gelirlerine eşit” olma özelliklerine sahip bir 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna matematiksel olarak özdeş bir fonksiyonel form her zaman bu iki 

veri grubunu birbiriyle ilişkilendirebilir. Gelir paylarının sabit olmasının yukarıda açıklanan 

matematiksel sonuçları, (Zırva ekonomisi gibi) kabul edilemez bir üretim verisi için dahi doğrudur. Bu 

nedenle, üretim fonksiyonu analizinin sözde ampirik gücü gerçekte (açıklanmayan) gelir paylarının 

sabit olmasının istatistiksel bir yansımasından başka bir şey değildir. 

Türkçeye tercüme eden: Benan Eres (Eylül, 2013) 
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EK 

Zırva VerileriÇN 

Yıl 

Mülkiyet 
Gelirinin 

Gerçek Payı 
"Zırva" İşçi 
Başına Çıktı 

"Zırva" İşçi 
Başına 

Sermaye 

s q(t) k(t) /q q  /k k Ȧ/A A(t) f(k)

1909 0,335 0,60 2,00 0,333 0,000 0,333 1,000 0,600

1910 0,330 0,80 2,00 -0,125 0,050 -0,142 1,333 0,600

1911 0,335 0,70 2,10 -0,143 0,048 -0,159 1,145 0,612

1912 0,330 0,60 2,20 0,333 0,000 0,333 0,963 0,623

1913 0,334 0,80 2,20 -0,250 0,045 -0,265 1,284 0,623

1914 0,325 0,60 2,30 0,333 0,000 0,333 0,943 0,636

1915 0,344 0,80 2,30 -0,250 0,043 -0,265 1,258 0,636

1916 0,358 0,60 2,40 0,167 0,000 0,167 0,925 0,649

1917 0,370 0,70 2,40 0,143 0,000 0,143 1,079 0,649

1918 0,342 0,80 2,40 -0,188 0,042 -0,202 1,233 0,649

1919 0,354 0,65 2,50 -0,077 0,040 -0,091 0,984 0,661

1920 0,319 0,60 2,60 0,167 0,000 0,167 0,894 0,671

1921 0,369 0,70 2,60 0,143 0,000 0,143 1,043 0,671

1922 0,339 0,80 2,60 0,000 0,038 -0,013 1,193 0,671

1923 0,337 0,80 2,70 -0,125 0,019 -0,131 1,177 0,680

1924 0,330 0,70 2,75 -0,143 0,018 -0,149 1,023 0,685

1925 0,336 0,60 2,80 0,167 0,018 0,161 0,870 0,689

1926 0,327 0,70 2,85 0,143 0,018 0,137 1,010 0,693

1927 0,323 0,80 2,90 -0,250 0,034 -0,261 1,149 0,696

1928 0,338 0,60 3,00 0,167 0,017 0,161 0,849 0,707

1929 0,332 0,70 3,05 0,000 0,016 -0,005 0,985 0,710

1930 0,347 0,70 3,10 0,143 0,000 0,143 0,980 0,714

1931 0,325 0,80 3,10 -0,125 0,016 -0,130 1,120 0,714

1932 0,397 0,70 3,15 -0,143 0,016 -0,149 0,974 0,719

1933 0,362 0,60 3,20 - - - 0,829 0,724
 

                                                            
ÇN Çevirmenin Notu: Orijinal makalede İngilizce “Humbug” olarak geçen kelime için Türkçede “Zırva” 
kelimesini seçtim. Makalenin içeriğinin yanı sıra tavrını da koruyabilmek için anlatı ile örneklerin bağlantısını 
bozmamak gerekti. Bu nedenle, zahmete katlanarak (aslında oldukça eğlenceliydi) tüm veri, grafik ve tabloları 
uydurma verinin, şekil 1’de görüldüğü gibi q ve k eksenlerinde “Zırva” kelimesini yazacak şekilde değiştirilmiş 
hâline uygun şekilde düzenledim. Sevindirici bir biçimde tüm sonuçlar geçerliliğini korudu (hatta, “Düzmece” 
kelimesi için de aynı şeyi yaptım. Azalan verimler özelliği daha az göze çarpsa da genel anlamda sonuçlar 
değişmedi!). Burada sunulan veriler de orijinaldeki HUMBUG ekonomisine değil bizim tanıdık ZIRVA 
ekonomisine aittir. 
B.Eres 
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