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Özet  

Küresel krizin ardından Keynes’e olan ilginin yeniden canlandığına şahit olmaktayız. Bu ilgi 

salt Genel Teori ile sınırlı kalmamış, Keynes’in kapitalizme ve modern topluma dair eleştirileri 

ve gelecek öngörüleri de tekrar tartışılır hale gelmiştir. Özellikle, Büyük Buhranın etkileri 

sürerken 1931 yılında kaleme aldığı “Torunlarımızın Ekonomik Olanakları” isimli makalesi 

gerek sermaye birikimi ve teknolojik yeniliklerin önemini vurgulaması gerekse geleceğe dair 

yaptığı öngörüler bakımından oldukça ilginç bir çalışmadır. Keynes, bu makalesinde bir yandan 

2000’li yılların ortalama gelir seviyesi ve çalışma saatlerine dair gayet iyimser bir tablo 

çizerken bir yandan da “iyi toplum” üzerine düşüncelerini açıklar. Daha çok kazanmak ve 

tüketmek isteğiyle şekillenen modern toplumu eleştiren Keynes kendi ahlak felsefesi ışığında 

yaşamın anlamı gibi çok temel felsefi bir sorunu ele alır. Elbette, Keynes'in torunları olarak 

onun haklı çıkmasını çok isterdik. Ancak, mevcut dünyamızda ne ekonomik sorunlar 

çözülmüştür ne de barış ortamı sağlanmıştır. Bu çalışmada “Torunlarımızın Ekonomik 

Olanakları” makalesinden yola çıkılarak Keynes’in geleceğe ilişkin iyimserliği sorgulanacak 

ve kendi torunlarımızın olanakları tartışılacaktır. 
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The Heritage from Keynes to His Grandchildren: Optimism 

 

 

Abstract 

Subsequent to global financial crisis, it has been witnessed the revival of curiosity on Keynes. 

This curiosity is not only limited to his General Theory, but also Keynes's critics of capitalism 

and modern society and future predictions have been points at issue. Particularly, his "Economic 

Possibilities of Our Grandchildren" which had been written in 1931 during the Great Depression 

is a great work because it emphasizes the accumulation of capital and technological innovations 

and makes predictions about future as well. Keynes, on the one hand, draws an optimist picture 

about the personal income and working hours for the next century, on the other hand, suggests 

some interesting thoughts on "good society". While criticizing the modern society which is 

shaped by the motives of earning and consuming more, he deals with a basic philosophical issue 

such as "meaning of the life" in the light of his own moral philosophical view. As the 

grandchildren of Keynes, we really wish his predictions were justified. But in the current world 

order, neither the economic problem is solved nor we reach to an atmosphere of peace. In this 

paper, we aim to question the optimism of Keynes and discuss the possibilities of our 

grandchildren. 
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