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Kurumcu İktisat ve J.K. Galbraith
Özet

ABD kuruluşundan itibaren sürekli değişim göstermiş ve uygarlık düzeyini yükselt-
miştir. Ancak geçtiğimiz yüzyılın başlarında her ne adar insanların gelir ve hayat 
standardı yükselmiş olsa da aynı gelişme eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetlerde gö-
rünmüyordu. Bu noktada bir çelişki olduğu gözden kaçmadı. İşte bu ve tekelleşme 
gibi diğer bazı konularda Amerikan ekonomisinde otaya çıkan bir takım aksama-
lar üzerine odaklanan bir gurup yazar ve düşünür eleştiri ve önerileriyle ortaya çık-
tılar. Bu gurup birey davranışı yerine kurum davranışını merkeze alarak  kurumla-
rın değişim ve gelişimi üzerinde durdular. Ayrıca Amerika’ya hakim iktisat düşünce-
sinin varsayımlarının tutmadığını, bu yüzden de en azından ıslah edilmesi gerekti-
ğini iddia ettiler. Bu akım Amerika’da ortaya çıkmış daha sonra Avrupa’da da taraf-
tar bulmuştur. 20. yüzyılda Amerika’da  bu gurubun en ünlü temsilcilerinden biri de 
J.K.  Galbraith’dır. Galbraith da diğer kurumcular gibi egemen iktisat anlayışını eleş-
tirmiş, piyasa sisteminin bozulduğunu iddia ederek devletin piyasaya müdahale et-
mesi genetiğini savunmuştur. O’na göre devlet piyasaya ya  kendi müdahale etmeli 
ya da piyasayı bozan oluşumlara karşı telafi mekanizmasının ortaya çıkmasına yar-
dımcı olmalıdır.
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Institutional Economics and J.K. Galbraith
Abstract

USA has promoted the level of civilization since it was established. Even though 
the levels of income and life standards of individuals have been increased, people 
have not faced the same improvement in education and health services. This cont-
radiction is understood by everybody. Some authors who are sensitive in some sub-
jects such as monopoly have criticized this contradiction and made some suggesti-
ons. Some of the groups have emphasized and centralized individual behavior ins-
tead of institutional. Also, these authors have claimed that the assumptions of do-
minant economic thoughts are not consistent. Thus, these authors have emphasi-
zed that these assumptions should be reconsidered and ameliorated. This instituti-
onal trend has been appeared in the USA. In the 20’Th Century, an important rep-
resentative of this group is J.K. Galbraith who is a famous institutional economist. 
Like other institutional economists, Galbraith has criticized dominant economic the-
ory and defended government intervention because of the market failure. According 
to Galbraith, government(state) should either intervene to the market directly or it 
should help to get compensation mechanism(countervailing pover) against things 
which cause markets to be failure. 
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