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Takdim

Piyasa Dergisi Yaz 2004 “Avusturya İktisadı; İktisadî Düşüncenin Zirvesi” özel
sayısından uzunca bir süre sonra, bu defa Liberal Düşünce Dergisi, daha hacimli ve beğeneceğinizi ümit ettiğimiz “Avusturya İktisat Okulu; Özgür Toplumun
Ekonomisi” dosyası ile karşınızda.
Bu özel sayımıza yaşayan en önemli Avusturyacı ekonomist olarak adlandırabileceğimiz Kirzner’ın Misesçi kapitalist sistem anlayışına dâir makalesiyle başlıyoruz. Kirzner bu çalışmasında Mises’in piyasayı açıklarken kullandığı ifadelerle ilgili bir gerilimden yola çıkarak, tüketici egemenliği doktrinine ilişkin hayli
önemli yorumlamalarda bulunuyor. Özellikle, tekel fiyatı teorisinin Misesçi sistemdeki yerine ilişkin ifadeleriyle, Kirzner’ın aynı zamanda Mises takipçilerinin
büyük kısmına getirdiği eleştiri dikkat çekici. Avusturya Okulu’nun dost münekkitlerinden Tullock’un Kirzner’ın bu makalesi için yazdığı eleştiri Mises’in iktisada katkılarını tarihsel bağlamı içinde değerlendirmemizde bize yardımcı olarak,
sağduyulu eleştirilerde bulunuyor. Okul’un ülkemizdeki öncü ismi Yay’ın kaleminden, piyasanın ne olup ne olmadığına ilişkin kavrayışımızı geliştiren, Avusturyacı piyasaya bakışı anaakımın bakış açısıyla karşılaştıran bir analizi okuyacağız. Yay, bununla birlikte, Okul’un yalnızca anaakıma eleştiri getirmekle kalmadığını, ayrıca kendi pozitif katkılarını da yaptığını güncel örneklerle dile getiriyor. Bastiat’nın 20. Yüzyıl’daki sureti Henry Hazlitt ile 1983’te yapılan keyifli
bir mülâkatla, şöyle biraz arkaya yaslanıp Hazlitt’in hayat hikâyesine ve Okul’un
20. Yüzyıl’daki gelişimine dâir ilginç bilgileri okuyoruz. Uzun yıllar boyu süren
birikim ve tecrübelerinin ardından gerçek bir âkil adam sıfatı kazanan Hazlitt’ten
demokrasi lehine tercihinin gerekçeleri hakkında fikir sahibi oluyoruz. Özel sayımızın ilk perdesini kapatmak üzere, bir Hayek takipçisi, deneysel iktisadın Nobel
ödüllü tartışmasız lideri Vernon Smith’in, bir ömür boyu süren deneysel iktisat
çalışmalarına dayalı olarak, Mises’in yöntemi ve mikroekonomisindeki doğru ve
yanlışlara işaret eden makalesine yer veriyoruz. Smith’in bu makalesi sonuç kısmında yaptığı müdahaleci zihniyet eleştirisi ve bir Hayek-Mises karşılaştırması ile önemini arttırıyor. Hayek’i lider kabul etmesine karşın, Mises’in rakipsiz
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olduğunu düşündüğü alanları belirtmesinin ardından, deneysel iktisadın Avusturyacı paradigmayı güçlü bir şekilde destekleyici nitelikte olduğu şeklindeki
iddiasıyla, kanaatimce, bu sayının en önemli makalesi olarak adlandırılmayı hak
ediyor. White’ın Smith’in bu makalesi için kaleme aldığı kısa bir eleştiri yazısıyla
ilk bölümümüzü noktalıyoruz.
Makroekonomiye Garrison ile yapılan detaylı bir tartışmayla geçiş yapıyoruz. Garrrison’un Okul’a getirdiği bazı özeleştirilerin yanında, Okul dışındaki
büyük iktisatçılara hakkını teslim etmeye özen gösteren tavrı örnek bir duruş.
Skousen’un Avusturyacı konjonktür dalgalanmaları özelinde Friedman’ın iddiasına yanıt amacıyla yazdığı yazının ardından, Büyük Buhran etrafında dönen deflasyon tartışmalarını içeren White’ın ve Horwitz’in yazıları takip ediyor. Özellikle not etmeliyiz ki, Horwitz’in yazısı deflasyon konusundaki muhtemel kafa karışıklığını giderici nitelikte. Bu yazılarla ekonomik krizler hakkında Avusturyacı
donanımımızı arttırdıktan sonra güncel ekonomik krize değiniyoruz. Bocutoğlu/
Ekinci ikilisinin çalışması 2008 Büyük Çöküşü’nün nedenlerine ilişkin araştırmamızda bizi doğru yere bakmak üzere yönlendirici nitelikte ve Taylor, Avusturyacı
açıklama ile önemli paralellikler içeren, detaylı empirik incelemesinde hükümet
eylem ve müdahalelerinin krizin nedenleri listesinde ilk sırada yer alması gerekliliği için kanıtını sunuyor. Murray’ın Taylor’ın incelemesine ilişkin eleştiri
yazısı, bazı nüans ve yorum farklarına karşın, teyit edici ve destekleyici olmakta. Hayek’in Denationalisation of Money’inin izinden giderek, serbest bankacılık
ve rekabet eden para birimlerinin teorisi ve tarihine dâir yeni çalışmalara imza
atan Selgin, Taylor ve Murray’ın yazılarında sorgulanmayan bir hususu, finansal
istikrar için merkez bankalarının vazgeçilmezliği zımnî kabulünü sorgulayan yazısında, kısaca ve tarihsel tecrübeye dayalı olarak bir serbest bankacılık-merkez
bankacılığı karşılaştırması yapıyor.
Egger’in William Harold Hutt’un hayatı ve eserlerini özetleyen makalesi Klâsik
Okul’un devamı olarak Avusturya Okul’u iddiasına ilâveten, Hutt’un eserleri ve fikirleri üzerinden bir Keynes eleştirisi de içeriyor. Bildiğim kadarıyla Garrett’i okuyucumuzla ilk kez buluşturarak bir klâsik metne yer veriyoruz. Skousen’un Adam
Smith’in iktisadî düşüncedeki yerini hakkıyla değerlendiren kısa ve aydınlatıcı yazısının ardından, Acar Okul’un iktisat bilimine katkılarını açık ve net surette özetleyip, bazı önemli eleştirilerde bulunmaktan da kaçınmıyor. Acar, özellikle iktisatta
matematiğin kullanımına dâir fikirleriyle, kanaatimce, en doğru yaklaşımı benimsiyor. Salin’in otobiyografik bir konuşma metni ile yola devam ederek, kendisinin
bir seyahat olarak Avusturya Okulu’nu nasıl keşfettiğini öğreniyoruz. Avusturyacı
paradigmayı Oğuz’un hukukî süreçlere, Doğan’ın samuray kılıçlarının üretim sürecine tatbik eden makalelerinin ardından, Baştürk Okul’un temel fikirlerinin ışığı
altında politik iktisada eğiliyor. Ve özel sayınıza nokta koymak üzere, Çalık’ın rasyonel aktör kavramına açıklık getiren yazısını okuyoruz.
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Elinizdeki özel sayının birkaç nedenin birleşiminden ötürü bilimsel diyaloğa
hizmet eden bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. İçerdiği mülâkatlar ve eleştiri yazılarına ek olarak, yazarların fikirlerini tarihsel tecrübe ve empirik verilere
dayandırmak suretiyle ifade etmeleri öne çıkan iki unsurdur. Bununla birlikte,
önemli bir dozda Okul’a yönelik özeleştiri içermekle kalmayıp, her ne kadar doğrudan karşılıklı yazılarla olmasa da, dikkatli okuyucunun hemen fark edeceği
kimi iç tartışma konularını da ihtiva etmektedir. Bu özelliklerin siz okuyucularımıza keyifli bir okuma sunacağını tahmin ediyoruz.
Emeği geçen, yardımcı olan herkese çok müteşekkiriz. Atilla Yayla’ya liberal
iktisat okulları serisi fikri için, ve Yusuf Şahin’e yardım ve yönlendirmeleri için
ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Önümüzdeki yıl Güz döneminde Chicago İktisat Okulu özel sayısını yayınlamayı planladığımızı bilmenizi isteriz.
Daha özgür bir toplum temennisiyle…

Sayı Editörü

Ünsal Çetin
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Mises ve Onun Kapitalist Sistem Anlayışı1

Israel M. Kirzner
Ekonomist, New York Üniversitesi

Çeviren: Turan Yay
Liberal Düşünce, Cilt 15, Sayı 59 - 60, Yaz-Güz 2010, s. 7 - 19

Ludwig von Mises’in piyasa anlayışına âşina olmayan bir kişi için, Mises’in ifadesinin yüzeyinde, bu ifade tarzıyla ilgili şaşırtıcı bir gerilim söz konusudur
-Mises’in görüşünün bazı çok temel ögeleri ile bağlantısı olan bir gerilim. Bu gerilimin çözümünün, bir kere açıklandığında, oldukça aşikâr olduğunu göreceğiz,
ayrıca bu çözümün dikkatli bir şekilde ele alınmasının, Mises’in kapitalist sistem
anlayışının benzersizliğinin (ve entellektüel dürüstlüğünün) çok daha iyi değerlendirilmesinde bize yardımcı olacağını göreceğiz.

Mises’in İktisadı’nda Gerilim mi?
Sözünü ettiğimiz, Mises’teki görünürdeki gerilim, gerçek dünyada her an ortaya
çıkan girdi ve ürünlerin piyasa fiyatlarının doğası ve önemi ile ilişkilidir. Bu fiilî
piyasa fiyatları, Mises tarafından bir “talep ve arz dengesi”ni yansıtıyor olarak
tanımlanır; bu fiyatlar fiilen, “talebin büyüklüğü” ile “arzın büyüklüğü”nü eşitler;
“engellenmemiş piyasa”da (unhampered market) “piyasa fiyatının, arz ve talebin
eşit olduğu seviyeden” herhangi bir “sapışı” -görünüşe göre doğrudan doğruya- “kendi kendisini ortadan kaldırıcıdır” (self-liquidating) (Mises, 1966: 762).
Bu temel üzerinedir ki Mises, malların ve kaynak hizmetlerinin (ücret oranları
dahil) piyasa fiyatlarına bir devlet müdahalesinin, -yani, verili bir tarihteki bir
Israil M. Kirzner “Mises and His Understanding of Capitalist System,” Cato Journal, cilt 19, no. 2, Sonbahar 1999, ss. 215228. © Copyright, The Cato Institute 1999. Cato Journal’ın izniyle yayınlanmıştır. Metnin orijinali için bkz. http://www.cato.
org/pubs/journal/cj19n2/cj19n2-2.pdf

1

7

8 | Israel M. Kirzner

fiyatın engellenmemiş piyasanın bu tarih için doğuracağı değerden farklı olması
yönündeki bir icabın- “talep ve arz dengesi”ni bozucu olacağını, ve bundan dolayı
da, genel itibariyle, hükümetin iyileştirmeyi arzuladığı şartlardan daha iyi değil,
(hükümetin bakış açısından) daha kötü sonuçlar üretici olacağını söyler.
Joseph Salerno (1993:121) yorumlamaktadır ki, bu Misesçi fikir, tüm piyasa fiyatlarının “piyasayı dengeleyici fiyatlar” (market-clearing prices) olduğu anlamına gelir. “Yasal kısıtlarla engellenmemiş bir piyasada ortaya çıkan kaynak fiyatları kümesi, daima, gelecekteki ürün fiyatlarına ilişkin girişimcilerin değerlendirmelerince belirlendiği şekliyle, mevcut kaynakların en değerli kullanımlarına
ayrılacağı durumu yansıtır.” Buradan elde edilen izlenim, fiilî piyasa fiyatlarının,
uygun anlamda, “doğru” fiyatlar, kaynakları en değerli kullanımlara yöneltmeyi
temin eden fiyatlar olduğudur. Bu fiyatlara müdahale, zorunlu olarak, piyasanın
kendisiyle kaynakları tahsis ettiği etkinlik seviyesini engeller.
Ve lâkin, Mises, veri bir tarihteki piyasa fiyatlarının neredeyse kesinlikle “doğru” fiyatlar olmadıklarının açıkça tamamen farkındadır. Salerno’nun ifadesiyle,
piyasa fiyatları, belirsizlik altındaki girişimci kararlarının önlenemez hatalarının
bir sonucu olarak “aynı zamanda dengesizlik fiyatlarıdır” (Salerno 1993: 121).
Mises’in kendi sözleri ile, veri bir tarihteki piyasa fiyatları, hayâlî “nihaî hareketsizlik durumu”nu (final state of rest) karakterize eden hayâlî fiyatların aksine,
“yanlış fiyatlar” olarak görülür (Mises 1966: 245, 338). Bu yanlış fiyatları tadil
eden ve bu fiyatların, tüketicilerin temel teşkil eden tercihlerini daha yakından
ve “doğru olarak” yansıtan fiyatlarca yerlerinden edilmelerini temin etmeye eğilim gösteren şey, kâr peşindeki girişimcilerce yönlendirilen, işte bu piyasa sürecidir. Bu süreci teşvik eden şey, mevcut piyasaca yaratılan kaynak dağılımı düzeninin ideal bir durum olmadığının girişimcilerce fark edilmesidir. Gerçekten de,
“mevcut yapılanla, yapılabilecek olan arasında bir fark” vardır (Mises 1966: 336).
İnsan, bu ifadeler tarafından kendisini şaşkınlığa düşürülmüş bulan, Mises’in
bir yeni okuyucusunun hâlinden kesinlikle anlayabilir. Bu ifadeler bir araya getirildiklerinde, öyle görünür ki, fiilî piyasa fiyatlarının doğru (denge) fiyatları oldukları, ama ayrıca bu fiyatların hatalı (dengesizlik) fiyatlar oldukları iddia edilmektedir. Yani verili bir tarihte fiilen ulaşılan kaynak dağılımı şekli optimaldir,
ama, aynı zamanda, olabileceği kadar da etkin hiç değildir.

Gerilimin Çözülmesi
Misesçi sisteminin daha olgun bir öğrencisi böyle bir şaşkınlığa düşmüş yeni
okuyucuyu teskin etmeye muktedirdir. Mises’in ifadelerinde içsel bir gerilim
yoktur. Anlaşılması gereken şey, bir yanda Mises’in “basit hareketsizlik durumu” (ya da basitçe “hareketsizlik durumu”) olarak adlandırdığı şey (1966: 224-45)
ve, diğer yanda “nihaî hareketsizlik durumu” olarak adlandırdığı şey arasındaki
farklılıktır. Bu nihaî hareketsizlik durumu, Mises’in “düzenli olarak aynı şekilde
dönen ekonomi” (evenly rotating economy)2 kavramı ile özdeş olmayan ama ya2

Editörün notu: İsmail Aktar ve Mustafa Acar bu kavramı Human Action’ın çevirisinde “Dengeli Dönüşüm Ekonomisi” olarak,
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kından bağlantılı bir kavramdır; yani standart Walrasçı genel dengeye en yakın
Misesyen kavram (bkz. Mises 1966: 246-47). Buradaki amacımız Mises’in “nihaî
hareketsizlik durumu”nu ya da “düzenli olarak aynı şekilde dönen ekonomi”sini
ayrıntılı olarak ele almak değildir. Yapmak istediğimiz şey, Mises’in “basit hareketsizlik durumu”nun anahtar veçhelerine açıklık getirmektir.
Standart mikroiktisat teorisi arka planından geçerek Mises’e gelen öğrencilerin, Mises’in “basit hareketsizlik durumu”nu anaakımın kısa dönem denge durumuna tekabül ediyor gibi görmeleri kolaydır. Bu hata, öğrencilerin belirli bir
piyasada “arz ve talebin dengesi” ile ilgili Mises’in ifadelerini, Marshallcı talep
ve arz eğrilerinin kesişmesinde etkili olan şartlara tekabül ediyor gibi yorumlamalarına yol açabilir. Fakat bu şekilde algılama oldukça yanlış olur. Marshallcı
kesişme, belirli bir piyasadaki tüm katılımcıların (ve tüm potansiyel katılımcıların) piyasayı dengeleyeme muktedir olan fiyatın her nasılsa farkında oldukları,
ve bu fiyatın bu piyasada gerçekten geçerli olacağını doğru bir şekilde tahmin
ettikleri bir ilişkiler durumuna işaret eder. Terimin bu anaakım anlamıyla, “piyasayı dengeleyen” bir fiyat -şayet bu hüküm süren fiyata dâir bilgilendirilmişlerse- satmaya (almaya) hazır olan bütün kişilerin, fiilen, bu geçerli fiyattan kendi
satım (alım) tekliflerini kabul etmeye istekli olan alıcıları (satıcıları) bulmak için
gerekli bilgi ve kabiliyette olmalarını sağlayan fiyattır. Mises’in “basit hareketsizlik durumu” bilgi durumuna ilişkin böyle bir varsayım gerektirmez. Onun basit hareketsizlik durumu, gerçek dünyada, “tekrar ve tekrar,” “geçip gider”: “Herhangi bir anda, tarafların gerçekleştirilebilir bir fiyattan girmeye hazır oldukları bütün bu işlemler gerçekleşir.” “Hisse senedi piyasası kapandığında, aracılar
piyasa fiyatında gerçekleştirilebilecek tüm emirleri uygulamaya koymuşlardır”
(Mises, 1966: 244). Açıkça, böyle bir hareketsizlik durumu (ki Mises’in vurguladığı gibi, “hayâlî bir inşa değildir,” ama gerçek dünyada sürekli olarak ulaşılan bir
durumdur), yalnızca mevcut durumun farkında olan kişiler arasındaki işlemlerin
tamamlanışına işaret eder. Mises’in dünyasında sürekli olarak dengede olan “arz
ve talep,” anaakım mikroiktisat teorisinde çok temel olan arz ve talep eğrilerine
işaret etmez. Herhangi bir durumda, var olan karşılıklı yarar sağlayacak ticaret
olasılıklarının farkında olan potansiyel işlemcilerin bu fırsatlardan faydalanmak
üzere harekete geçirileceklerine işaret eder. Şüphesiz, bir kere bu fırsatlar yakalandığında, piyasa faaliyeti durur, ve “basit hareketsizlik durumuna” ulaşılır.
Bu mübadele işlemlerinden doğan fiyatı, bir “piyasa dengeleyici fiyat” (Salerno 1993: 121) olarak betimlemek, bundan dolayı yanlış yönlendiricidir. Tabiî ki
fiyat, bilinen karşılıklı kazanç fırsatlarının kalmadığı bir noktaya kadar, kazanç
sağlamaya gayret eden -ve bu kazancın farkında olan- bütün o kişilerin mübadele
etmesine izin verir. Fakat, (Mises tarafından kullanılmayan bir ifade olan) “piAhmet Uzun ve Ayşe Meral Uzun ise Man, Economy, and State’in çevirisinde “Muntazaman Dönen Ekonomi” olarak çevirmiştir. Bkz. Ludwig von Mises, İnsan Eylemi, İktisat Üzerine Bir İnceleme, (Çev: İsmail Aktar, Ed: Mustafa Acar), Liberte Yayınları,
Ankara, Ağustos 2008, s. 244 ve Murray N. Rothbard, İnsan, İktisat, ve Devlet (İktidar ve Piyasa’yla Birlikte) (Çev: Ahmet Uzun
ve Ayşe Meral Uzun), Liberte Yayınları, Ankara, Kasım 2009, s. 279.
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yasa dengeleyici fiyat” ifadesi, standart iktisatta, varsayımsal (ilgili) her şeyi bilme
(omniscience) koşulu altında, bütün karşılıklı olarak kazanç sağlayıcı mübadele
fırsatlarının tüketilişine işaret etmek için kullanılır. Standart iktisat gerçekten de
dile düşmüş olarak, arz ve talep teorisinin gerçek dünyaya uygulanışı ile, ilgili
her şeyi bilme şartları verili alınabilecekmiş gibi yol tutar. Mises kesinlikle böyle
bir “her şeyi bilme” varsayımı yapmamaktadır. Onun piyasa fiyatları kesinlikle
(sözcüğün alışılmış anlamında) “piyasa dengeleyici fiyatlar” değildir. Bu nedenle,
birisi şaşkınlık içindeki okuyucuyu teskin etme gücündedir ki, onun açıklamasında çelişki yoktur. Gerçek dünyadaki piyasa fiyatları, standart iktisat teorisinin
denge fiyatları değildir. (Gerçek dünya fiyatları dengeyle yalnızca çok kısıtlı bir
anlamda, standart teoride hiç ama hiç önem verilmeyen bir anlamda ilişkilidir).
Gerçek dünya fiyatları hakikatten de, kaynak dağılımı şeklini tadil eden girişimsel rekabetçi faaliyeti başlatan, “yanlış” fiyatlar olabilirler. Herhangi bir anda,
gerçek dünyadaki kaynak dağılımının yapısı ancak, müteşebbis (entrepreneurial)
piyasa katılımcılarınca fiilen sahip olunan mevcut bilgiye bağlantıyla optimal olarak tanımlanabilir. Mises’teki gerilim oldukça hayâlidir; bu gerilim -oldukça anlaşılabilir şekilde ve makul surette fark edilir ki- Mises’i yalnızca anaakım iktisat
öğreniminde edinilen gözlüklerle okumanın bir sonucu olarak görülebilir.
Fakat bu bilmecenin çözümü, muhakkak ki kendisine ait farklı bir muammayı yükseltir. Öyle görünür ki, eğer birisi Mises’in yukarıdaki yorumunu kabul
ederse, Mises’in piyasada her gün ulaşılan şeylere referansları, kesinlikle doğru
olsalar da, bir iktisatçıya yalnızca önemsiz olarak bir doğru şeklinde yansımalıdır.
Piyasada her gün ulaşılan optimallik, yalnızca son derece dar bir çerçeve içindeki,
gerçek dünya koşulları ile alâkalı bir optimalliktir. Fiilen mevcut olan, karşılıklı
olarak kazanç sağlayıcı mübadele fırsatlarının farkında olan herkes bu algılanan fırsatlardan istifade eder. Bu gerçeği kabul etmek, daha önce insanlar arası
mübadelenin önemini (ve karşılıklı kazançlılığını) anlamamış birisi için, belki
bir başarıdır. Fakat, bu, karşılıklı surette kazanç sağlayan bütün olası fırsatların
tüketilişini teşviğe meyleden, bütün iktisatçıların paylaştığı piyasa etkinliği ile
ilgili merkezî vukuf (insight) ile çok az bağlantılıdır. Şüphesiz burada, Mises ile
birlikte, herhangi bir tarihteki piyasa fiyatlarının, yanlış fiyatların değişimine
neden olabilecek girişimsel faaliyeti (entrepreneurial activity) yaratan fiyatlar
anlamında, kesinlikle “yanlış” fiyatlar olduğunu kabul etmek üzere ilerlemeliyiz.
Mises kesinlikle, sürekli olarak “yanlış” fiyatları daha “doğru” fiyatlarla yerinden
etmeye yönelen, rekabetçi girişimsel süreci açık bir şekilde anladı ve izah etti. Fakat, şu halde, birisi sadece sorabilir ki, “basit hareketsizlik durumu”nda fiilen her
gün ulaşılan şey ile ilgili, görünüşe göre önemsiz Misesçi vukufu vurgulamanın
anlamı nedir?
Bu makalenin amacı, Mises’in, bu görünüşe göre önemsiz vukufları vurgulayarak, kapitalist sistemde ulaşılan şeye dâir eşsiz anlayışını göz önüne serdiğini
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ileri sürmektir. Bunu değerlendirebilmek için, Avusturya geleneği kurucusunun
öncü vizyonuna, Carl Menger’e başvurmak yararlı olacaktır. Belki de, Mises’in
Menger’in Grundsatze’sini (İktisadın Prensipleri) 1903 yılındaki ilk okuyuşuna
işaret ederek, “beni bir ‘ekonomist’ yapan şey bu kitabı okumuş olmamdı” demiş
olması hatırlanmaya değerdir (Mises 1978: 33).

Carl Menger’in Vizyonu
Menger çoğunlukla, iktisatçılara bir sübjektif değer teorisi sunan, marjinal fayda
iktisadının üç öncüsünden biri olarak kabul edilir.3 Fakat, bir sübjektif değer teorisi konusunda, Menger’in orijinalliği adına öne sürülen iddialar biraz şüphelidir. Erich Streissler’in (1990) gösterdiği gibi, 19. Yüzyıl’ın başlarında, çalışmaları
şüphe götürmez bir şekilde Menger’ce bilinen, değer teorileri Menger’den çok
önce sübjektif vukufları içine almış Alman iktisatçılar vardı. Bununla birlikte,
Menger kendi Grundsatze’sinin tamamen yeni bir çığır açtığına kesinlikle inanıyordu. Friedrich Hayek bize söylemiştir ki (1934: 16), Menger “bir keresinde,
Grundsatze’yi hastalıklı bir heyecan haliyle yazmış olduğundan bahsetmişti.”
Vuku bulmuş görünen şey odur ki, Menger, en azından, bütün piyasa sisteminin işleyişi üzerine, bu sistemin o dönemde hâlen hâkim olan Ricardocu algılanış tarzı ile radikal surette tezat oluşturan, muazzam bir perspektifi göz ucuyla
yakaladı. Ricardocu vizyona göre, toplam üretimin hacmi ve büyüme oranı, ve
bunun üretimini gerçekleştiren faktör sınıfları arasındaki kendi dağılım biçimi,
hiç olmazsa uzun dönemde, karşı konulamaz bir şekilde nesnel, fizikî gerçeklikler
tarafından belirlenir. Bu tür belirlenimin açıklanmasında, insanın becerikliliğinin, insanın değerlendirmelerinin, insanın beklentilerinin, ve insanın keşiflerinin
herhangi bir rolü için yer yoktur.
Öte yandan, Menger iktisat tarihini taban tabana zıt terimlerle anlamaya giden bir yolu göz ucuyla yakaladı. Bu görüşe göre, fizikî ve biyolojik gerçeklikler
arka plana geri çekilir; beşeri olayların akışını aktif bir şekilde belirleyen yalnızca insanoğlunun eylemlerinin tesiridir. Menger’in kitabını yazarken hissettiği
“hastalıklı heyecan”ın sorumlusunun işte bu devrimci yeni vizyon olduğunu ileri
sürüyorum. Ve bu, Streissler’in kendilerine işaret ettiği, sübjektif değer teorisinin 19. Yüzyıl başlarındaki Alman öncüleri tarafından kesinlikle paylaşılmamış
olan bir vizyondu.
Menger’in “daha üst sıraya ait mallar” olarak teşhis ettiği, ilgili girdilerin piyasa fiyatlarında yansıtılmış olmaya eğilim gösteren şeyin, çıktının tüketici tarafından değerlendirilmesi olduğunu (1871 tarihli kitabında zaten) kabul etmiş
olan kişi, herhangi bir öncüden ziyade, Menger idi, ki bu kabul ediş Menger’i
neoklâsik marjinal verimlilik teorisinin gelişiminde bir çığır açıcı yapar. Belirli
Bu bölümde kısaca sunulan fikirler, yazar tarafından Kirzner (1994) cilt I içindeki editöryel Takdim’inde daha ayrıntılı olarak
geliştirilmiştir.
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amaçlara varmak için gerekli araçların (means) öneminin, tamamen bu amaçlara atfedilen önem tarafından yönetildiği gerçeğine mesleğin dikkatini çeken,
işte bu vukuftu. Bu, yalnızca maliyet değer teorilerini yıkan bir anlayış değildir;
ekonomik sistemin başından sonuna, yeni bir iktisadî nedensellik anlayışını takdim eden bir vukuftur. Her üretim faaliyeti, her piyasa işlemi, tüketici tercihleri
tarafından harekete geçirilir ve tamamen bu tercihlerce yönetilir. Menger’in bu
radikal -ve özünde Avusturyalı- vizyonuyla donanmış olarak, Mises’e ve onun
kapitalist süreç anlayışına dönebiliriz.

Mises ve Tüketici Egemenliği Doktrini
Öyle anlaşılıyor ki, “tüketici egemenliği” kavramı büyük ölçüde merhum William H. Hutt’un eserinin bir sonucu olarak iktisat terminolojisine girdi (bkz. Hutt
1936: bl. 16, ve 1940).4 Bu kavram Mises’in piyasa ekonomisi anlayışında merkezî
öneme sahip oldu. Mises’in, bu merkeziliği vurgulayarak, önceki bölümde tartışılan Mengerci vizyonu tamamen takip ettiğini ileri süreceğim.
Human Action’da (“Piyasa” başlıklı) bölüm 15’in bir kısmı “Tüketicilerin Egemenliği” (The Sovereignty of the Consumers) olarak adlandırılmıştır. Bu alt başlıkta (900 sayfalık bir bilimsel incelemedeki, yalnızca iki sayfada) Mises kapitalist sürece ilişkin kendi vizyonunu sergiler. Girişimci-üreticiler üretimi doğrudan kontrol etseler de, ve “geminin dümen ve yönetiminde olsalar” da, onların
hâkim olmadığını; “kaptanın tüketici olduğunu” açıklar. “Ne girişimciler, ne çiftçiler, ne de kapitalistler neyin üretilmesi gerektiğini belirler. Bunu tüketiciler
yapar” (Mises 1966: 270). “Zengin bir kişi, servetini, ancak tüketicilere en etkin
bir şekilde hizmet etmeyi sürdürerek koruyabilir.” Öyle ki “maddî üretim faktörleri sahipleri ve girişimciler fiilen tüketicilerin vekil ve mutemetleridir” (Mises
1966: 271). (Mises, tüketici isteklerine itaat edilmeyen yalnızca bir örnek -yani
tekel durumunu- bulur. Tüketici egemenliği genel ilkesine ilişkin bu istisnaya
makalenin ileriki bir bölümünde bir hayli dikkat sarf edeceğiz).
Human Action’da tüketici egemenliği fikrine daha fazla dikkat sarf edilmemiştir, fakat bu kavramın Mises’in piyasa ekonomisi anlayışındaki merkeziliği konusunda bir kuşku olamaz. Mises’in, konferans ve seminer sunumlarında, tüketicilerin, satın alma ya da satın almama kararları ile, üretim biçimini kontrol ettikleri görüşünü sürekli olarak tekrarlayışını çok canlı bir şekilde anımsıyorum.
Mises’in, daha popüler ve daha kısa yazılarını içeren bir kitabının (Mises 1990)
indeksine şöyle bir göz atış, “tüketici egemenliği” fikrinin onun düşüncesini,
özellikle sonraki yıllarında, ne kadar da sıklıkla biçimlendirdiğini ortaya koyar.
Hiç şüphe yok ki, piyasa ekonomisinde tüketicilerin üstünlüğünü vurgularken,
Mises’in, pozitif bilim insanının rolünün ötesine geçtiği ve yaygın olarak kaHutt, 1930’ların ortalarındaki çalışmalarında, “tüketici egemenliği” terimini oldukça sık kullanmıştır, (bkz. örneğin Hutt
1935; Pejovich ve Klingaman 1975’in 12. bölümü olarak yeniden basılmıştır).
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bul gören değer yargılarına başvurduğu sık sık görülmekteydi. Ancak, gerçekte,
Mises’e göre, tüketici egemenliği doktrini pozitif iktisadın normatif bir uygulaması olmaktan çok daha aslî nitelikte ve önemliydi. Tüketici egemenliği doktrini,
kendi hakkıyla, pozitif iktisadın önemli bir parçasıydı; Menger’in vizyonunun tamamlandığına işaret eden bilimsel bir teoremdi. Piyasalarda gerçekleşen şey, tüketicilerin kaynakların kullanım biçimini belirlemeleri, ve tercihlerine göre kaynak mükâfatlarını tayin etmeleridir. Herhangi bir tarihte üretilen çıktı, kullanılan
üretim yöntemleri, ve üretken bir şekilde kullanılan kaynakların muhtelif sahiplerine verilen mükâfatlar, tüketicilerce dikte edilmiş olanlarıdır. Tüketici gerçekten “kaptan”dır. Bu, piyasa ekonomisinin câzip bir özelliği olarak görülebilir,
fakat Mises için önemli olan bilimsel husus tüketici egemenliğinin fiilen hüküm
sürmesidir. Serbest piyasalarda, her üretim fiilini, ve bir birim kaynak hizmetinin alımı ya da satımını gerektiren her işlemi yöneten şey tüketici tercihleridir.5

Tüketici Egemenliği ve Mübadeleden Türetilen Karşılıklı Faydalar
Tüketici egemenliğinin anlam ve önemini daha iyi değerlendirebilmek için, tüketici egemenliği doktrini ile mübadeleden türetilen karşılıklı fayda doktrininin
karşılaştırılması yararlı olabilir. Piyasa çoğu kez tüm tarafların (kendi ex ante
en iyi hakkındaki yargılarına göre) mübadeleleri özgürce faydalı kılabildikleri
bir arena olarak adlandırılır -yani piyasa bütün olası pozitif toplamlı (mübadele)
oyunlarına izin veren ve bu oyunları teşvik eden sosyal çerçevedir. Piyasanın bu
başarısının kabulü, elbette ki önemli bir iktisadî vukuftur. Gerçekten de -kaynak
piyasalarını, üretim süreçlerini, ve ürün piyasalarını kapsayan- tüm piyasa sürecini, basitçe, gönüllü mübadelenin bütün taraflarının bu mübadelelerden faydalananlar oldukları şeklindeki merkezî koşulun inceden inceye bir işlenişi olarak
yorumlamak mümkündür. (Walras’ın genel denge teorisinin, üretimi de içeren,
daha gelişmiş bir sunumunun, basitçe onun salt mübadele ekonomisinde genel
denge uyarlamasının mantıksal bir uzantısı olarak doğduğunu varsaymak için
sağlam bir temel vardır.) Ancak, tüketici egemenliği doktrini, Menger’in vizyonu
olarak tanımladığımız şeyle birlikte ele alındığında, piyasa sürecinin genel karakterini tamamen farklı bir açıdan görmemize izin verir. Piyasa ekonomisinde
gerçekleşen şey, yalnızca kaynak hizmetleri sahipleri ile (bu kaynak hizmetleriyle üretilebilen) ürünleri tüketmeye istekli olanların, müteşebbis üreticilerin arabuluculuğu vasıtasıyla, karşılıklı fayda sağlayan mübadelelere yönlendirilmeleri
değildir. Piyasada gerçekleşen şey, kaynak hizmetleri sahiplerinin, bu hizmetleri, üretim planları tüketici tercihlerine hizmet için en iyi şekilde hesaplanmış
olan üreticilere satmaya yönlendirilmeleridir. Tüketicilerin tercihleri kaynakların kendisine tayin edileceği kullanımları belirler. Piyasa, geçerli şekilde, gönüllü mübadelelerden potansiyel yararların çıkarıldığı bir arena olarak görülebilir.
Merhum Murray N. Rothbard (1962: 560-66) Hutt’un tüketici egemenliği fikrine sert bir şekilde saldırmıştır. (Rothbard,
Mises’in tüketici egemenliği doktrinine yaptığı hayli yoğun referanslara başvurmaz). Bununla birlikte, Rothbard (üreticilerin
nihaî amaçlarının tüketim amaçları olarak görülmesi şeklindeki) “biçimsel” (formal) bir anlamda, “tüketici egemenliğinin,
tanım gereği, geçerli” olduğunu kabul eder (Rothbard 1962: 561). Rothbard’ın fikrinin, bu makalenin bu ve sonraki bölümlerindeki Mises yorumu ile tutarsız olmadığına inanmanın mantığı vardır.
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Fakat, serbest piyasa, temeli itibariyle daha çok, tüketicilerin değer ölçülerinin
potansiyel üretim faktörlerinin tanzimini yönettiği bir arenadır.

Özel Mülkiyetin Önemi
Mises’e göre, tüketici egemenliği doktrini özel mülkiyet kurumu tarafından ifa
edilen sosyal role dâir bir vukuf sunar. Bilimsel gerçeğin bir konusu olarak, bir
yanda (ister toprak, ister işgücü olsun) üretken kaynakların sahipleri ile, diğer
yanda tüketici halk arasında çıkar çatışması yoktur. Üretken bir kaynağın sahibi,
kendi kaynağından, onu ancak tüketici halkın hizmetine yönlendirdiği ölçüde iktisadî
yarar elde edebilir. Evvelce Mises’ten aktardığımız gibi, “zengin bir kişi, servetini, ancak tüketicilere en etkin bir şekilde hizmet etmeyi sürdürerek koruyabilir.”
Tüketici egemenliği doktrini, bir piyasa ekonomisinde, kaynak sahipleri ile tüketiciler arasında varolan çıkar uyumunu gösterir. Bu çıkar uyumunun kabulü,
Menger’in vizyonunu paylaşmanın yalnızca başka bir yoludur. Gerçekten bu çıkar uyumunu yaratan, tüketicilerin kaynak dağılımını dikte etmesi koşuludur.
Ve, elbette, bu çıkar uyumuna izin veren ve bu uyumu teşvik eden şey özel mülkiyet kurumudur.
Kaynakların gelişimini tüketicileri daha tatmin edici şekillerde yeniden yönlendirmek suretiyle, net kâr elde etme umudunca şevklendirilen girişimciler kaynak piyasalarında rekabet ettikleri içindir ki, tüketicilerin nasıl olup da üretim
şeklini, sanayinin organizasyonunu, ve kaynakların rekabet eden sanayiler arasındaki tahsisini kontrol ettiklerini -ve nihaî olarak- yönlendirdiklerini anlamaya
muktediriz. Fakat Mises, tüketici egemenliği doktrininin uygulanmadığı bir duruma -kendisinin “tekelci fiyat” (monopoly price) olarak adlandırdığı duruma- işaret etmiştir. “Tekel fiyatları tüketicilerin hükmünün bir ihlâlidir” (Mises 1966:
272). Bu tekelci fiyat durumundan dolayı, özel mülkiyet kurumu kaynak sahipleri
ile tüketici halk arasındaki bir çıkar uyumunu ifade etmez. Bu durum için -ve yalnızca bu durum için- tüketicilerin engellenmemiş piyasadan doğacak sonuçları
tadil etmek amacıyla, politik güce çağrıda bulunmaları gerçekten de rasyoneldir.
Bu durumu saptaması ve ona hak ettiği bilimsel ilgiyi göstermesi, Mises’in fazileti (ve onun entelektüel dürüstlüğünün bir yansıması) idi. Ne yazık ki, Mises’in
takipçilerinin bir kısmı, onun tekel fiyatı teorisinin, kapitalist sisteme dâir kendi
genel anlayışında oynadığı yeri uygun şekilde değerlendirmemektedir.

Mises ve Tekelci Fiyat Teorisi
Mises’in sisteminde tekel teorisinin doğası ve yeri tekel teorisinin standart mikroiktisatta oynadığı yerden temeli itibariyle farklılaşır.6 Standart iktisada göre,
bir ticarî mal için tekelci bir piyasa (a monopolistic market) bir tam rekabet piyasasından, öncelikle tekelcinin aşağıya doğru eğimli bir talep eğrisi ile karşılaşmasıyla farklılaşır, bu suretledir ki, tekelcinin kâr azamileştirme kararı onun
Misesçi tekel fiyatı teorisinin daha ayrıntılı bir tartışması (ve bu çalışmanın yazarının kanaatine göre, Misesçi teoriye
yeterli surette kıymet biçemeyen kimi Mises takipçilerinin bazı çalışmalarının bir eleştirisi) için bkz. Kirzner (1991).
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marjinal maliyeti aşan bir fiyatı istemesine izin verir. Bundan dolayı, standart
tekel teorisi bir üreticinin karar alışının özelliklerini inceleme teorisidir. Tekelci
karar alışın sonuçları, evvela, bu tür karar almanın bütün ekonomi bağlamında
kaynakların yanlış dağılımı için sorumlu tutulabilmesi ile ilgili olarak değerlendirilir. Misesçi tekel fiyatı teorisine göre ise sorunlar oldukça farklıdır.
Geleneksel iktisatçılardan farklı olarak, Mises tekeli, kaynak sahipliğinin bir türevi olması durumu hariç, üreticilerce alınan kararlar seviyesinde değil, kaynak
sahipliği seviyesinde teşhis etti. Mises’e göre, (bir kıt kaynağın bütün arzının tek bir
kaynak sahibince kontrol edildiği) olası kaynak tekeli durumu, (Misesçi sistemde
açıkça teşhis edilmemiş bir kavram olan) muhtemel “kaynakların yanlış dağılımı”
ile ilgili olarak değil ama, daha doğrusu, kaynak tekelinin müşevvikleri tüketici egemenliği doktrini ile çelişkili bir minvalde etkileyebildiği sürece bilimsel ve normatif
ilgiyi ihtiva eder. Tekelleşmiş kaynak için talep esnekliğinin derecesine bağlı olarak, kaynak sahibinin mâlik olduğu kaynak stoğunun bir kısmını piyasadan geri
çekerek (veya hatta imha ederek), onun tamamını tüketici hizmetine yönlendirmek
suretiyle kazanacağından çok daha fazla gelir çekebilmesi gerçekleşebilirdir. Kaynak sahibi, şu halde, kendi kaynağının bir kısmını geri çekmek suretiyle ona kazanç sağlama imkânı verecek olan bir “tekel fiyatı”nı talep edebilir. Eğer gerçekten
durum bu ise, şu halde, genel tüketici egemenliği kuralına bir istisnaya sahibiz.
Kaynak sahipleri ile tüketici halkın çıkarlarının bir uyumu ile sonuçlanan kaynakların özel mülkiyeti genel ilkesi için bir istisnaya sahibiz. Mülk sahibinin, idare
ettiği kaynakların üretici yeteneğini tüketicilere fiilen reddetmesinin bir mâlikin
çıkarına olduğu bir duruma sahibiz. Sert (austere), değer bağımsız (wertfrei) bilim
adamı Mises’e göre, böyle bir durum, kendi başına “kötü” ya da “etkinsiz” değildir.
Basitçe bu, diğer herhangi bir olası durumdan farklı olarak, tüketicilerin çıkarlarıyla bir mülk sahibinin çıkarını birbiriyle mücadeleye sokan bir durumdur. Böyle
bir durumda, tüketiciler için, engellenmemiş piyasada ortaya çıkan sonuçları tadil
etmek üzere politik yolları araştırmak irrasyonel olmayabilir.
İkame kaynaklar genellikle piyasada mevcut (available) olduğundan -ki böylelikle, kaynak için talep eğrisi, kaynak arzının bir kısmını üretimden geri çekmek
suretiyle kazanç edinmeyi imkânsız kılmak üzere, yeterince elastik olabilir- ve
girişimciler (herhangi belirli bir tekelleştirilmiş kaynağın ikame edilemezliğini
[uniqueness] azaltan) yenilik yapmak (innovate) için bir müşevviğe sahip olduklarından, Mises tekel fiyatı durumunun empirik olarak önemli bir durum olduğuna inanmadı.7 Fakat, tekel fiyatı durumu, öncelikle artık tüketici tercihlerini
sadakatle yansıtmayan bir şekilde işletilen üretime izin verici benzersiz özelliğiyle, merak uyandıran teorik bir olasılık olarak kalır. Kaynak mülkiyeti şeklinin
Ne de, vurgulanmalıdır ki, tekel fiyatı durumu empirik olarak teşhis edilebilir ve gözlemlenebilir bir durumdur. Tekelleşmiş
kaynağın mevcut tüm arzını kullanma başarısızlığı yalnızca, gelecekteki tüketici talebinin kaynağın kullanımını geleceğe
ertelemeyi haklı çıkarmak üzere yeterince güçlü olabileceği şeklindeki, monopolistin girişimsel yargısını yansıtabilir. Hatta
arzın bir kısmının fizikî olarak imha edilmesi (zoraki şekilde kabul edildiği gibi!) monopolistin kendi tüketici tercihlerini içinde
ifade ettiği hareket tarzı olabilir.
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bir kazasının bir sonucu olarak, Menger’in vizyonunun kısmen hatalı olabileceğinin teorik olasılığını sunar. İktisadî fenomenler, engellenmemiş bir piyasada,
özellikle ve tamamen tüketici talebince biçimlendirilmeyebilir; üretim üzerindeki
egemenlik, bütünüyle tüketici halkın tercihlerinde değil, bir ya da daha çok sayıdaki kaynak sahibinin mülkiyet haklarında yerleşik olabilir.
Genel olarak hâkim modellere yönelik pek çok istisnadaki gibi, tekelci fiyat durumu, Misesçi sistem için, kendi başına sunduğu merak uyandırıcı olasılık içinde, daha genel modele tuttuğu ışık altında olduğu kadar öneme sahip görünmemektedir -ki bu daha genel model Menger’in vizyonunun ve tüketici egemenliği
doktrininin kendisine uygulandığı modeldir. Gerçekten de, tüketici egemenliği
doktrininin kapsamlı genelliğini artık anladığımız için, Mises’in sisteminin, bu
makalenin başlangıcında hayrete düşürücü bulduğumuz, belirli veçhelerini muhtemelen daha iyi anlayabiliriz.

Mises, Piyasa Fiyatları, ve Tüketici Egemenliği
Mises’in gerçek dünya piyasalarında hüküm süren fiyatlarla ilgili (bizim kafa
karıştırıcı olarak bulduğumuz) bazı iddialarda bulunduğu anımsanacaktır. Bu iddialar bu gerçek dünya fiyatlarına, ve onların sebebiyet verdiği işlemlere, aşikâr
optimallik özellikleri yükler. Tespit etmeye muktedirdik ki, Mises verili bir tarihin piyasa fiyatlarının, düzeltici girişimsel rekabetçi üretim faaliyetini doğuran,
hatalı fiyatlar olabileceklerini anlamıştı. Fakat, her günkü piyasa fiyatlarının (ve
onların sebebiyet verdiği işlemlerin) “doğru” fiyatlar, bir “talep ve arz dengesi”
ile tutarlı olan fiyatlar şeklinde telaffuz edilebileceği anlam hususunda şaşkın
bırakılmıştık. Kesinlikle, sorguladık ki, bir piyasada mübadelelerin bütün taraflara (kendi en iyi hesaplamalarına göre) fayda sağladığı şeklindeki basit vukuf
-ve, potansiyel faydalanıcıların mübadeleden doğan muhtemel fırsatların farkında oldukları derecede, muhakkak bu fırsatlardan istifade etmek için güvenilir
oldukları şeklindeki bağlantılı vukuf- Mises’in herhangi bir hükümet müdahalesini amaca zarar verici olarak itham etmesine izin vermesi için çok basit, neredeyse çok önemsiz, ve çok sınırlıdır. Belki de, bu makalenin önceki kısımlarında
kazandığımız vukuflar Mises’in konumunu açıklığa kavuşturmak için yardımcı
olabilecektir.
Bir kez Mises’in genel sisteminde tüketici egemenliği doktrinin merkezî önemini kavradığımızda, Mises’in üretken kaynakların fiilî piyasa fiyatları için duyduğu derin saygıyı kesinlikle algılayabilir ve değerlendirebiliriz. Kesinlikle, bu
fiyatlar, muhtelif olası potansiyel ürünler için tüketicilerin gelecekteki gerçek
değerlendirmelerini (bu ürünlerin muhtemelen tüketiciler için piyasada bulunur
kılındığı zamanlarda) mecburen kusurlu olarak sezdikleri içindir ki, “yanlış” fiyatlar olabilecektir. Her şeye rağmen, bu fiyatlar ve içinde doğdukları işlemler,
-elbette, tekelci fiyat durumunun özel istisnasını artık göz ardı ediyoruz- tama-

Mises ve Onun Kapitalist Sistem Anlayışı | 17

men tüketici tercihleri ile yönetilir. Bu fiyatlar ve bu işlemler Menger’in vizyonunu yerine getirirler: tüketici egemenliğini ifade ederler. Mises elbette, tam
bilginin (omniscience) yokluğunda, fiilî fiyatların ve fiilî üretim planlarının tüketici tercihlerinin yoğunluk yapısını ancak kusurlu olarak yansıtabileceğini inkâr
etmezdi. Fakat “egemenlik” egemenin isteklerinin anında ve başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesini ima etmek zorunda değildir. Bu terim, kesinlikle, bu egemenliği doğrudan ya da dolaylı olarak kabul eden bütün o eylemlerin her birinin,
bu istekleri insan gayreti ve insan iradesinin yapmayı başarabileceği kadarıyla yerine getirme müşevviği tarafından harekete geçirildiği anlamına gelir. Bu
müşevviğin baskısı altında vuku bulabilecek hatalar bile egemenin üstünlüğüne
atfedilmelidir.
Elbette, kapitalist piyasa süreci karakterine ilişkin Mises’in derin kavrayışı,
her an, girişimci üreticiler ve kaynak sahipleri tarafından alınan kararların tüketici tercihlerinin gerçek yapısına hizmet etmek amacına sahip güçlü müşevviğin altında oluşturulmalarıdır. Bir kaynak için her bir piyasa fiyatı rekabet eden
girişimcilerin, bu kaynağın kendisine tahsis edilebileceği -tüketicilerin tahmin
edilen ödeme yapma istekliliği tarafından kararlaştırıldığı kadarıyla- en değerli
kullanma dair yargılamalarını doğrudan yansıtır. Herhangi bir anda başlatılan
her bir üretim planı (kaynak piyasasının o anki fiyatları ışığı altında ve gelecekteki ürünler için piyasa fiyatlarına dâir kendi tahminlerinin ışığı altında hareket
eden) rekabetçi girişimcilerin, üretici kaynakları tüketici tercihlerinin tatmini
hizmetinde kullanımın en etkin yollarına dâir yargılamalarını ifade eder.
Sonradan anlamanın (hindsight) şimdiki fiyatların “yanlışlığı”nı ve şimdiki
üretim planlarının “etkinsizliği”ni açığa çıkaracak olması şeklindeki yaklaşık kesinlik, Menger’in vizyonunun geçerliliği veya tüketici üstünlüğünün gerçekliği
üstüne en ufak bir gölge dahi düşürmez. Piyasanın, herhangi bir anda, piyasa katılımcıları tarafından yönlendirilen mevcut en iyi bilgiyi ve gelecek piyasa koşullarına ilişkin en doğru ve keskin girişimsel yargılamaları etkin surette kullanıyor
olması gerçeği sağlam kalır. Böylesi kullanımı yönlendiren ve harekete geçiren
şey, tüketici tercihlerine üretim şekillerinde itibar edildiği sadakat derecesini geliştirmek suretiyle, net kâr kazanma saikidir.
Bu nedenle, Mises, hükümet tarafından piyasa fiyatlarını (veya engellenmemiş bir piyasada alınabilecek olan diğer kararları) değiştirebilecek herhangi bir
müdahalenin zararlı olduğunu beyan ettiğinde, verili bir tarihteki engellenmemiş bir piyasada ortaya çıkabilecek olan fiyatların (veya diğer kararların), her
şeyi bilen (omniscient) bir gözlemcinin hesaplamaya dahil etmek isteyeceği bütün değerlendirmeleri doğru şekilde yansıtmaları anlamında, optimal olduklarını
ima etmez. Onun anlatmak istediği şey, engellenmemiş bir piyasadaki mevcut
koşulların, en keskin müteşebbis zihinler tarafından tüketici tercihlerini en iyi
şekilde tatmin etmek için yapılabilecek olan ve yapılmakta olan şeyler arasında
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var olan farklılıkları teşhis etmek ve düzeltmek amaçlı en gayretli çabaları ifade edişidir. Bu gayretli çabalar her zaman sarf edilmekle kalmazlar, bu çabalar
geçmişten beri yapılmaktadır, ve şimdiki piyasa fiyatları girişimcilerin geçmişteki
keskin yargılamalarının önceki planları “hatalı” olarak açığa çıkarmaları ölçüsünde, (geçmişte kalan fiyatlar üzerinden) tadil edilmektedir.
Mises, kendisinin “basit hareketsizlik durumları”nı mütemadiyen doğuran,
gerçek dünya piyasa fiyatlarının değerini vurguladığı zaman, yalnızca gönüllü
mübadelenin karşılıklı kazanca yol açtığı şeklindeki aşikâr fikri vurgulamakla
kalmıyordu. Daha doğrusu, gerçek dünya fiyatları ve işlemleri tarafından tüketici
egemenliğinin gerçekleştirilmesinde oynanan rolü vurguluyordu. Mises’e göre,
tüketici egemenliği dâimî girişimsel rekabetçi piyasa sürecinde ispat edilen yalnızca bir eğilim değildir; her an ifa edilen bir gerçekliktir. Kesinlikle, böyle bir
üstünlük, tüketici tercihleri yapısına denk düşen, kaynakların hipotetik suretteki
“kusursuz” tahsisi ile karıştırılmamalıdır. Neoklâsik refah iktisadının münhasıran bu tür muhtemel denkliğe odaklandığı yerde, Mises’in daha “dinamik,” “süreç
yönelimli” zihin yapısı piyasaların oldukça farklı bir veçhesi üstüne odaklandı.
Piyasayı, gerçekten olduğu gibi, tüketici tercihlerini daha iyi tatmin etmek için,
mütemadiyen gayret eden suretiyle görerek, Mises, son derece talihsiz bir şekilde
okuyucularının kendilerinin nispeten birkaçının anladığı ve değerini bildiği, serbest piyasalara dâir bir kavrayışı ve takdir edişi ifade etmiştir.
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Benim Ludwig von Mises’le ilk karşılaşmam, onun Amerikan iktisat mesleğinde
neredeyse hiç bilinmediği bir dönemdeydi. Mises’e hayranlık duyan ve onu anlayan ufak ama seçkin bir iktisatçılar grubu vardı, fakat iktisatçıların çoğu eserlerinin herhangi birisini okumamıştı. Ne yazık ki, onuruna neredeyse bir kilise
oluşturan, çoğunluğu genç birkaç iktisatçıyı kendisine çekmişti. Bu iktisatçılar
Mises’in asıl mesajını yanlış anlamaya eğilim gösterdiler, ve onun eserinin, hatalı olan, önemi az kısımlarını fazlasıyla abarttılar.
Mises pek çok iktisatçı gibi hatalar yaptı. Çalışmalarının kendi zamanının
standartlarının tamamen üstünde olduğu yerde dahi, kendi çağdaşları gibi, Mises de bir dereceye kadar modası geçmiş (obsolete) hâle gelmişti. Tüm bunlar
herhangi bir iktisatçı için söylenebilir. Mises, kendi büyük pozitif katkısıyla, bu
kusurları fazlasıyla telâfi etti. Ne yazık ki, pek çok iktisatçı bu katkıları hiç fark
etmediler dahi, çünkü Mises’i okumadılar. Bu nedenle, iktisat mesleğinin çoğunluğu onun büyük pozitif katkısından habersiz kaldı. Sonuç olarak, iktisat bir hayli engelliydi (handicapped). Mises’i neredeyse tanrılaştıran, küçük bir eksantrik
öğrenciler grubunun varlığı durumu daha da kötü yaptı. Yegâne parlayan ışık,
Israel Kirzner’in bir lideri olduğu, Mises’in çalışmalarını anlayan ve yalnızca öğGordon Tullock, “Mises and The Dialog of Science,” Cato Journal, cilt 19, No 2 (Sonbahar 1999), ss. 229-232. © Copyright,
The Cato Institute 1999. Cato Journal’ın izniyle yayınlanmıştır. Metnin orijinali için bkz. http://www.cato.org/pubs/journal/
cj19n2/cj19n2-2.pdf

1

21

22 | Gordon Tullock

retmekle kalmayıp ayrıca önemli katkılar yapan, çok iyi iktisatçılardan oluşan bir
grubun varlığıydı.
İktisat çarpışan okullara sahip olma eğilimindedir. Uzun dönemde en iyisinin
galip geleceğini umarız. Mises’in görüşlerinin günümüzdeki yeniden canlanması
buna bir örnektir, ama muhakkak ki son söz değildir. Bugün bile yalnızca bir iktisatçı azınlığı onun çalışmalarını okumaktadır. Yine de, bugünkü durum öncekine
göre çok daha iyidir. Bir kere daha, Kirzner bu canlanmada önemli bir rolü oynamıştır, ve bu makalesi Mises’in mesajının yayılma sürecinde ileri bir adımdır.

Hâkim Görüşle Mücadele
Kirzner’in dikkatini asıl olarak kendisine yönlendirdiği sorun, sözel niteliğin ötesinde olan ama buna karşın sözel veçhelere sahip bir problemdir. Mises, döneminin (ben de dahil) bir çok iktisatçısı gibi, sistemin fiilen olduğundan daha doğru
olduğunu ima eden bir dili kullandı. Kendi hatıramdan söylersem, iktisat çeşitli
türden müdahale yanlıları ile piyasa ekonomisi savunucuları arasındaki gerçek
bir savaşın eşiğine gelmişti.
Planlı bir ekonominin ulusal üretimimizi iki katına çıkaracağını düşünen bir
öğrenci arkadaşımı hatırlıyorum. Zeki bir insandı ve, az ya da çok, hâkim görüş
olmasa da, kesinlikle güçlü bir şekilde kabul gören bir fikrin yansımasıydı. Tabiî
ki, diğer pek çoğu çeşitli özel reformların gerekli olduğunu düşünmüştü. Şüphe
yok ki, iyileştirmeler mümkündü, ancak önerilen reformların çoğu durumu çok
daha kötü yapabilirdi.
Bu şartlar altında, şeyleri olduğu gibi, bu tür takriben egemen görüşe karşı
bir savunma olarak, kabul etmek için bir eğilim vardı. Şüphesiz, Mises planlı
ekonomiye dâir konumunda özellikle güçlüydü. Nihayetinde, planlı ekonomiyi
uygulama imkânının ilk güçlü yanlışlanışını üretmişti. Lisanının bir dereceye
kadar düzensiz olması şaşırtıcı değildir. Özellikle, Kirzner tarafından vurgulanan
belirli hatalar, hiç şüphe yok ki, piyasanın çalıştığına insanları ikna etmenin asıl
problemleri açısından önemsiz göründü.

Piyasa Süreci Okulu
Bir kere daha, benim hatırladığım kadarıyla, o sıralarda elbette rüştünü ispat
etmemiş bir öğrenci idiysem de, aynı şeyi yaptım. Yalnızca ben değil, ayrıca dönemin birçok ünlü iktisatçısı benzer şeyler söylediler. Piyasa süreci okulunun ve
özellikle Kirzner’in büyük katkılarından birisi, dengenin ya mevcut olmadığını,
ya da mükemmellikten uzak (imperfect) olduğunu belirtmeleridir. Önemli olan
şey, insanların sürekli olarak içinde gelişmeye yönlendirildikleri sosyal bir yapıdır. Kirzner en çok sürekli olarak kâr fırsatları arayan girişimcilerden söz eder.
Ancak aynı fenomen, bir ev kadını alışverişini bitirmeden önce bir başka dükkâna
daha bakmaya karar verdiğinde de görülür. Hepimiz ve hatta birçok diğer insan

Mises ve Bilimin Diyaloğu | 23

olmayan canlı türleri iyileştirilmiş sonuçlar arar (bkz. Tullock 1971). Hiç şüphesiz girişimci daha önemlidir, ancak bu fenomen yaygındır.
Tabiî ki, piyasa sürecinin tamamı bundan ibaret değildir. Bu alanda önemli
geliştirmeyi gerektirir. Mises, kendi zamanının (ben de dahil) diğer pek çok ekonomisti gibi, bugünden bakıldığında çok statik olan bir iktisadî sistem fikrini
benimsemeye yöneldi. İktisadî sistemin dâima dengede olduğu görüşü, şüphesiz,
yalnızca çok özel bir denge tanımlamasıyla doğrudur. Eğer dengeyi câri durum
olarak tanımlarsak, o zaman dâima dengedeyizdir. Buna oldukça benzer bir tanım
ara sıra Chicago Okulu üyelerince kullanılmaktadır. İşaret ederler ki, değişmeyen
herhangi bir durum, değişimin çok pahalı olması nedeniyle değişmemiştir.
Bu tür denge anlamının bir örneği olarak, Batı İktisadî Topluluğu’nun (Western Economic Association) yakın tarihli San Diego toplantısı sırasında, yerde bir
on sent (dime) gördüm ve onu aldım. Bir arkadaş, iyi bir Chicago Okulu yanlısı,
gülerek bunun bir göz yanılgısı olması gerektiğini söyledi. Esasen, yerdeki paranın bir dengesizlik fenomeni olduğunu söylüyordu. Bir Avusturyacı bunu küçük
bir nüktedanlık fırsatı olarak dahi görmeyebilirdi. Benim yerdeki parayı almam,
mecburen bir piyasa süreci olmasa da, bir düzeltme süreci örneğiydi.
Piyasa sisteminin üstün vasfı, insanların toplumun yararına olacak değişiklikleri araştırmak amacıyla harekete geçirilmesidir. Fakat, onlar bu değişiklikleri
ararken, mevcut durum hayli kısa vadeli bir dengedir. Henry Ford’un bir üretimmontaj hattı ile daha ucuz otomobiller üretebileceği kararını alma anıyla, yeni
ucuz otomobillerin ortaya çıkma anı arasında, yalnızca üretimin zaman almasından dolayı, içinde hiçbir değişikliğin olmadığı bir dönem vardı. Bu, bir anlamda
bir denge idi. Ancak, normalde, demek istediğimiz bu değil. Dahası, bunu demek
istemediğimiz gerçeği bir karışıklığa neden olmaz.
Kirzner’ın makalesinin büyük kısmı bu özel probleme ayrılmıştır ve Mises’in
denge kavramını kullanmasının bir karışıklık yaratmadığını ileri sürer. Mises
statik modeli doğrudan düzeltmedi; fakat kapitalizm için en iyi argüman bir süreç argümanı, ve piyasa sürecinin en iyi süreç olduğu argümanı olmaktadır. Bu
argüman önemli bir seviyede Kirzner’in eseridir. Bu makalede, Mises’in denge
kavramı kullanımıyla piyasa süreci yöntemi arasındaki açık çelişkiyi ele alır. Hiç
şüphe yok ki, sözel olarak bir fark var, fakat bununla birçok kişinin kesin olarak
yanıltıldığı konusunda kuşkuluyum. Bunun gibi olası karışıklıkları açıklığa kavuşturmak ve potansiyel amaca değil sürece açıkça işaret etmek zahmete değer.
Her şeye rağmen, kendi lisanı zamanının alışkanlığını izlemiş ve bu yüzden biraz
muğlak olsa da, Mises bu noktada dahi büyük bir katkıda bulunmuştur.

Sonuç
Hepimiz hata yaparız. Onları düzeltmek, bilim diyaloğunun görevidir. Mises iktisadı büyük bir mesafe ileriye taşıdı. Kirzner bu makalesinde iktisadı daha da ile-
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ri taşımaktadır. Gelin, hep birlikte bilimsel süreci uygulamaya çalışalım ve daha
ileri seviyede kazanımlar yaratalım.

Kaynaklar
Kirzner, I. M. (1999) ‘‘Mises and His Understanding of the Capitalist System.’’ Cato Journal 19 (2): 215–28.
Tullock, G. (1971) ‘‘The Coal Tit as a Careful Shopper.’’ The American Naturalist 105 (Ocak/
Şubat): 77–80.

Avusturya Okulu Mikroiktisadı: Dinamik
Rekabet ve Girişimsel Keşif Süreci
Olarak Piyasa
Turan Yay
Prof. Dr. | Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
Liberal Düşünce, Cilt 15, Sayı 59 - 60, Yaz-Güz 2010, s. 25 - 50

Giriş
Bu çalışmada, Avusturya İktisat Okulu’nun mikroiktisat (fiyat) teorisine ilişkin
görüşlerinin bazı özellikleri üzerinde durulacaktır. Avusturya İktisat Okulu’nun
somut dünyadaki kapitalist üretim düzenini ya da aynı anlama gelmek üzere piyasa ekonomisini açıklamak için geliştirdiği, ve büyük ölçüde yerleşik mikroiktisadın çözümlemesine alternatif olarak sunduğu teorik çerçeve dinamik rekabet
ve girişimsel keşif piyasa süreci ya da kısaca piyasa süreci olarak adlandırılmaktadır.
Çalışmada öncelikle piyasa ekonomisi kavramının anlamı ve temel unsurları üzerinde durulacak, daha sonra piyasanın iki farklı kavramlaştırılma biçimi olarak
neoklâsik fiyat teorisi ile Avusturya Okulu piyasa süreci teorisinin temel özellikleri ya da farklılıkları ele alınacaktır. Avusturya Okulu piyasa süreci teorisinin
kökeni Carl Menger’e dayansa da, asıl teorinin oluşumuna katkı yapan üç iktisatçı Mises, Hayek, ve Kirzner’dır. Bu nedenle özellikle bu iktisatçıların yayınlarına
odaklanılacaktır.

I. Piyasanın Anlamı ve Temel Unsurları
Avusturya Okulu’na göre piyasa, ya da daha doğrusu piyasa ekonomisi, bir
sosyal sistemi ifade eder: “Piyasa ekonomisi, üretim araçlarında özel mülkiyetin söz
konusu olduğu, bir uzmanlaşma ve işbölümü sosyal sistemidir” (Mises, 1998: 258).
25
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İktisatçı olmayanlar için daha açık ifade etmek gerekirse, bir toplumdaki mevcut
insan ya da işgücünün, (aşağıda göreceğimiz belirli bir sistematik ya da kurumlar çerçevesinde) çeşitli üretim dallarına ya da sektörlere dağıldığı ve bu şekilde
toplumun çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı bir sosyal sistemidir. Burada iki noktanın vurgulanmasında yarar var: ilki, piyasa ekonomisi, “üretim araçlarında özel
mülkiyet” özelliği ile, diğer iktisadî toplumsal sistemlerden ayrılır. İkincisi ise,
bir sosyal sistem olarak piyasa ekonomisi, sadece (toplumun ihtiyaçlarının karşılanması, refah artışı gibi) iktisadî açıdan değil, bireysel özgürlükler açısından da
önemlidir. Bu nedenle piyasa ekonomisi, Avusturya Okulu iktisatçılarınca, Adam
Smith’in “doğal özgürlükler sistemi” kavramını çağrıştırır şekilde, “liberal toplumsal
düzen”, “serbest piyasa”, “serbest girişim ya da rekabet düzeni”, “serbest düzen” (free
order) gibi kavramlarla da adlandırıldığı gibi, “kapitalizm/kapitalist sistem” sözcüğü ile eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır. (Mises, 1998; Hayek, 1948: 107-118;
1967: 160-177; 1982: I-62).1
Avusturya Okulu yaklaşımı bir sosyal sistem olarak piyasa ekonomisinin çözümlemesini ve ortaya çıkışını, iki önemli temsilcisinin yaklaşımlarıyla, hem aprirorist-sentetik bir kavram olarak (Mises), hem de tarihsel-evrimsel bir “kendiliğinden kurum ya da düzen” olarak (Hayek) ele alır.
Mises’in yaklaşımını piyasa ekonomisinin ortaya çıkışının mantıksal bir açıklaması olabilir mi sorusundan hareketle açıklayabiliriz. Bu çerçevede, Avusturya
Okulu’nun temel metodolojik ilkelerinden biri olan metodolojik bireyciliğe de uygun olarak, toplumsal bir sistem olan piyasa ekonomisini, toplumun en küçük birimi bireyden hareketle açıklamamız gerekir. Buna göre analizin başlangıç noktası, bir apriori sentetik önermedir: “insanoğlu eylemde bulunur, hareket eder.”2 Bireylerin temel hareket güdüsü/amacı/müşevviği, ihtiyaçlarını karşılamak ve içinde
bulundukları durumlarını iyileştirmektir. Bireyler, durumlarını ya (tıpkı Robinson
Crusoe’nun ıssız adada kendi ihtiyaçlarını yalnızca kendi gayreti ile karşılaması
gibi) kendi başlarına, ya da dolaylı olarak, başkalarıyla değişimle/mübadeleyle iyileştirirler. Burada vurgulanması gereken, mübadele ilişkisinin bir apriori zorunluluk olmasıdır: Çünkü bireyin tüm ihtiyaçlarını kendi başına sağlaması ne mümkün,
ne de anlamlıdır. Bu nedenle, özgür tercih ya da kararlarına göre faaliyette bulunan bireyler “karşılıklı olarak durumlarını iyileştirme fırsatı”nı gördükleri ya da fark
ettikleri anda, mübadele ve dolayısıyla piyasa ortaya çıkar. Piyasa ekonomisi ise,
bireylerin iktisadî faaliyetlerini, çok sayıda sektöre ayrılmış ve çok sayıda kâr fırsatları yaratan piyasa aracılığıyla gerçekleştirdiği duruma karşılık gelir.
1
Mises (1998: 264-270) “piyasa ekonomisi” kavramını “kapitalizm”le açıkça aynı anlamda kullanırken, Hayek “kapitalizm”
sözcüğünün, “piyasa ekonomisinin belirli bir tarihsel aşaması” anlamında kullanılmasının daha doğru olacağını, bu sözcüğü,
muhaliflerin de katkısıyla “sadece kapitalistler lehine işleyen bir sistem” gibi yanlış algılamalara yol açması nedeniyle,
kullanmayı uygun bulmadığını ileri sürer (ve ekler: “gerçekte ise, kapitalizmin teşebbüsleri (enterprise) terbiye eden, işletme
yöneticilerini kızdıran bir yapısı vardır.”) (Hayek, 1982: 62).
2

Mises’in “şâh-eseri”nin adı bunu vurgular: Human Action.
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Öte yandan Menger ve Hayek piyasayı, önemli bir “kendiliğinden düzen” (spontaneous order) örneği olarak görmektedirler. Buna göre, bir sosyal kurum ya da
düzen olarak piyasa, “insan [amaç ya da] tasarımının değil, insan faaliyetinin sonucu” olarak ortaya çıkmıştır (Hayek, 1967: 96-105). Okulun kurucusu Menger, bu
çeşit, bilinçli insan tasarımı olmaksızın ortaya çıktığı halde herkesin refahına
hizmet eden ve bu refahın artışında çok önemli rol oynayan kurumların sosyal
yaşamdaki rolünü, sosyal bilimlerin en önemli konularından biri olarak tanımlar (Menger, 1963: 146). Bu yaklaşıma göre, hukuk, piyasa, devlet ve para gibi
toplumsal kurumlar, belirli kişilerin bilinçli olarak kurdukları kurumlar değil,
insanlık tarihinin belirli bir aşamasında, ihtiyaç gereği, “kendiliğinden” ortaya çıkmış kurumlardır. Hayek’e göre, bir kendiliğinden düzen/kurum olarak piyasanın
ayırıcı özelliği; tekil (ya da belirli) bir amacı (ya da amaçlar dizisi) olmaması,
aksine toplumu oluşturan her bireyin -belirli soyut yönetim ilkeleri (mülkiyet
ve sözleşme hukuku yasaları) altında- kendi amacını barış ve karşılıklı yarar ilkesine göre gerçekleştirmesine imkân sağlamasıdır. Piyasa bu özelliği ile, belirli/
spesifik bir amaç için örgütlenmiş firma ya da işletme gibi “organizasyon” ya da
“düzenleme”lerden ayrılır; ayrılmalıdır.
Avusturya Okulu, yine metodolojik bireycilik ilkesinden hareketle, yerleşik iktisadın, “ulusal ekonomi” ya da “dünya ekonomisi” gibi kavramları, bütüncül,
tekil organik varlıklarmış gibi algılamasını ve çözümlemelerini bu kavramlar
üzerine inşa etmesini eleştirir. Bu amaçla Mises, praxeology olarak adlandırdığı
“insan davranışının genel bilimi”nin bir alt dalı olarak insanın iktisadî davranışlarını ele alan bilim olarak iktisat (economics) sözcüğü yerine, “değişmek”, “topluma kabul edilmek” ya da “düşmanı dosta çevirmek” anlamlarına gelen “catallactics”
sözcüğünü önerirken, Hayek, söz konusu bu biliminin nesnesini/araştırma konusunu ifade etmek üzere, “piyasa ekonomisi” yerine “catallaxy” sözcüğünü kullanmayı yeğlemektedir.
Bir sosyal sistem olarak piyasa ekonomisini algılamanın yollarından biri de,
onun diğer sosyal sistemler arasındaki yerine ve piyasa ekonomisinin başarısının
nasıl değerlendirilebileceğine bakmaktır. Ancak bundan da önce belirtilmesi gerekir, piyasa ekonomisi ne orman kanunlarının geçerli olduğu, ne de kuralsız bir
düzendir: Piyasa ekonomisi, belirli kurumsal çerçevesi ve kuralları olan ve keyfiliği ve kuralsızlığı temizleyebilecek moral/etik davranış ilkelerine de sahip bir
sosyal sistemdir (Bkz. Hayek, 1967, 229-236; Kirzner, 2000: 77-102). Öte yandan
piyasa ekonomisi, iki uç sistemin arasında; değişim fırsatının sunduğu avantajı
istemeyen ya da farkında olmayan otarşik ekonomi ile bireylerin faaliyetlerinin
merkezî otorite tarafından yönlendirildiği, kaynak dağılımının merkezî otorite
kararlarına göre gerçekleştirildiği ama bireylerin kendilerinin fark ettikleri kâr
fırsatlarından kendi başlarına yararlanamadıkları merkezî komuta ekonomisi (ya da
sosyalizm) arasında bir yerde yer alır (Kirzner, 1963: 1-2).
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Bu bağlamda piyasa ekonomisi ile liberalizm ve demokrasi arasındaki ilişkiye
de değinmekte yarar var: liberalizm, devletin iktisadî toplumsal yaşamdaki yeri
ve sorumlulukları ne olmalıdır sorusuna verilen yanıtlardan biri iken, demokrasi
de toplumsal sistemin yöneticileri nasıl seçilmelidir sorusuna verilen yanıtlardan biridir. Bir başka ifade ile, liberalizmin tersi, totaliter sistemler; demokrasinin tersi ise otoriter sistemlerdir. Piyasa ekonomisi bu anlamda devletin hiç
olmadığı ya da iktisadî yaşama ilişkin kararların tamamen merkezî otorite tarafından kararlaştırıldığı düzenlerden (bir uçta anarko-kapitalizm diğer uçta sosyalizmden) ayrılır. Burada devletin temel işlevi, toplumun üyelerinin, çok çeşitli
ve sadece kendilerince bilinen amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştirecekleri bir
ortam yaratmak, ve baskı gücünü, sadece herkes için fırsat eşitliğini yaratmak ve
artırmak için kullanmasıdır (bkz. Hayek, 1967: 160-177).
Ve nihayet, bir sosyal sistem olarak piyasa ekonomisinin başarısı/performansı
hangi kıstasla ölçülmeli ve hangi alternatif(ler)le karşılaştırılmalı sorusu Avusturya Okulu’nun yerleşik/neoklâsik iktisatla paradigmatik farklılıklarını ortaya
koyar: yerleşik iktisat piyasa ekonomisinin temel sorunsalını “kaynak dağılımı”
olarak tanımlar ve kıstas olarak “etkin kaynak dağılımını” kullanırken, somut piyasa ekonomilerini soyut tam rekabetçi Walrasçı genel denge ekonomisi (modeli) ile karşılaştırır. Avusturya Okulu ise piyasa ekonomisini, temel sorunsalı toplumdaki bireylerin iktisadî bilgileri/kararları/faaliyetleri arasındaki koordinasyonu sağlamak olan ve alternatiflerine görece, toplumdaki çeşitli bireylerin farklı
beklentilerinin büyük ölçüde gerçekleştiği,3 bilgi ve becerilerinin etkin bir şekilde kullanıldığı bir sosyal düzen olarak kavramlaştırır. Avusturya Okulu,
her şeyden önce metodolojik olarak soyut kendi piyasa ekonomisi teorik çerçevesini yerleşik iktisatla karşılaştırıp, yerleşik iktisadın çerçevesinin somut dünyayı
açıklamaktan uzak olduğunu ileri sürerken; salt bir piyasa ekonomisi sisteminin
(ideal yapıların) somut dünyada hiçbir zaman olmadığını, bu nedenle somut dünyadaki piyasa ekonomisi örneklerinin soyut ideal yapılarla karşılaştırılmaktansa,
somut alternatif sosyal düzenlerle (örneğin sosyalist sistem deneyimi ile) karşılaştırılması gerektiğini ileri sürer.
Şimdi, Mises’ten hareketle piyasa ekonomisi sisteminin özelliklerini sıralayabiliriz (Mises, 1998: 258-323):
•

Piyasa ekonomisinde her birey, kendi adına hareket eder; her şeyden önce
kendi ihtiyaçlarını tatmin amacıyla faaliyette bulunurken, dolaylı olarak
da diğer insanların amaçlarını gerçekleştirmelerine de yardımcı olur.

•

Bu sosyal sistem piyasa tarafından yönlendirilir. Piyasa bireyin faaliyetlerini toplumdaki diğer bireylerin isteklerine en iyi hizmet edecek şekilde
yönlendirir. Piyasa sisteminde bir baskı ve zorlama yoktur. Bu sistemde
devlet, piyasaya ya da piyasanın yönlendirdiği bireylerin faaliyetlerine

Burada vurgulanması gereken nokta, piyasada herkesin beklentilerinin karşılanması değil, bazılarının beklentileri
gerçekleşirken, bazılarının beklentilerinin yanlış çıkmasının/gerçekleşmemesinin söz konusu olmasıdır.

3

Avusturya Okulu Mikroiktisadı | 29

müdahale etmez; devletin temel işlevi piyasa ekonomisinin güvenli bir
şekilde işleyebileceği bir ortam ya da çevre yaratmak ve bunu korumaktır.
•

Piyasa ne bir yer, ne bir şey, ne de bir kollektif/ortak varlıktır; piyasa bir
süreçtir: Belirli bir işbölümü çerçevesinde, işbirliği içinde olan bireylerin
faaliyetlerinin karşılıklı etkileşimi ile işleyen bir süreç. Sürekli değişim
içinde olan piyasanın herhangi bir andaki durumunu belirleyen temel güç,
bireylerin tercihleri, yargıları, ve bunların yönlendirdiği faaliyetleridir.
Bir başka ifade ile piyasa süreci, toplumu oluşturan bireylerin bireysel
faaliyetlerinin, karşılıklı işbirliğinin gereklerine ayarlanma sürecidir (Mises, 1998: 259).

•

Piyasanın herhangi bir andaki durumunun göstergesi, ekonomideki fiyatlar ya da fiyat yapısıdır: satın almak ve satmak isteyen bireylerin karşılıklı
etkileşimi ile oluşan çok sayıda değişim oranları.

•

Piyasanın hiçbir mistik ya da insanî olmayan yanı yoktur; piyasa süreci,
insan faaliyetinin sonucudur ve bu faaliyetlerin kökeninde piyasadaki bireylerin tercihleri yatar.

•

Piyasa ekonomisinde bireyin temel müşevviği kazanma, bunun için temel
zihnî faaliyeti ise iktisadî hesaplamadır. Birey her şeyden önce âcil/bugünkü ihtiyaçlarını tatmin edecek tüketim malları ile gelecekteki ihtiyaçlarını
karşılayacak (yatırım) mallar(ı) arasında ayrım yapar. İktisadî hesaplamanın temel kavramı ve başlangıç noktası olan çok sayıda mallar kompleksi
diyebileceğimiz sermaye, parasal olarak değerlendirilir. Kazanma faaliyetinin ilk amacı sermayeyi artırmak ya da korumaktır.4 Bir başka ifade ile,
iktisadî faaliyette bulunan bireyin her faaliyet hazırlığı ya da planlaması,
kazanma arzusu ve dolayısıyla sermaye ve gelir kavramlarını gizil ya da
potansiyel olarak içerir. Sermaye kavramı, parasal hesaplamanın yapılabildiği (özel mülkiyet altında ve bireyin kendi hesabına faaliyetlerini planlayabildiği) tek sistem olan piyasa ekonomisi sosyal yapısının olmazsa olmaz unsurudur, ya da aynı anlama gelmek üzere piyasa ekonomisi dışında sermayenin bir
anlamı yoktur.

•

Piyasa ekonomisi (ya da genel olarak medeniyetler) üretim araçlarının özel
mülkiyeti üzerinde yükselir. Mises’e göre, her ne kadar piyasa ekonomisi sistemi tamamen ve saf bir şekilde asla uygulanmamış olsa da, Ortaçağ’dan
bu yana Batı medeniyetinin gelişimi, piyasa ekonomisinin işleyişini engelleyen kurumların ortadan kaldırılması ile birlikte, nüfus artışı ve yaşam standardında önemli artışlar yaşandığını göstermektedir.5

4
Mises, sermayeyi azaltmaksızın yapılan tüketim miktarını gelir, tüketimin geliri aşmasını sermaye tüketimi, gelirin tüketimi
aşan kısmını tasarruf olarak adlandırır.

Hayek de medeniyetin yaratılmasında, “bireysel özgürlüğün ve özel mülkiyetin yalnızca öneminin değil, aynı zamanda
bunların birbirinden ayrılamaz olduğunun keşfinin” de çok önemli olduğunu belirtir (Hayek, 1982: III-166).

5
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•

Kapitalizm ya da diğer adı ile piyasa ekonomisi kazaen ortaya çıkmış bir
kurum değildir. Bu nedenle, medenî dünyanın (beşeriyetin) davranış ve
düşüncesinde önemli yer etmiş kurum ya da kuralları değiştirmeksizin
kapitalizmden kurtulunabileceğini sanmak yanıltıcı olacaktır. Piyasa ekonomisi, kaza ile ortaya çıkan bir sistemden çok, uzun tarihî bir sürecin, insanoğlunun faaliyetlerini, içinde bulunduğu ama değiştiremeyeceği çevrenin veri şartlarına en iyi şekilde uyumlaştırma çabasının bir sonucudur.

•

Piyasa ekonomisinde tüm iktisadî işlerin yönetimi ya da organizasyonu,
girişimcilerin işidir. Girişimciler üretimin kontrolünü, “geminin dümenini”
ellerinde tutarlarsa da “kaptanın emirlerine tâbidirler; kaptan (ise) tüketicidir.” Bir başka ifade ile, piyasa ekonomisinde tüketici egemenliği söz konusudur. Tüketiciler yalnızca malların fiyatlarını değil, aynı zamanda faktör
fiyatlarını ve tüm bireylerin gelirlerini de belirlerler.

•

Piyasa ekonomisinde tüketici egemenliğinin geçerli olmadığı tek durum,
tekel fiyatlarıdır.

•

Piyasa ekonomisinin önemli bir diğer unsuru sosyal rekabettir ve biyolojik rekabetle karıştırılmamalıdır: Biyolojik rekabet, “doğada geçimlik araçlar kıt, canlılar arasında büyük çatışmalar söz konusu olduğundan, doğa
koşullarına en iyi uyum gösteren canlılar yaşamda kalacaktır” anlamına
gelmektedir. Catallactic ya da sosyal rekabet ise, sosyal işbirliği sistemi
içinde bireyin en uygun duruma yöneltilmesidir. Bu devlet ya da yasalarca sağlanan bir haktan çok, tüketici tercihlerinin bireyi işbölümü yapısı
içinde en çok istediği yere yöneltmesidir.

•

Özgürlük ve serbesti (freedom and liberty) birey kendi yaşamını kendi planlarına göre biçimlendirebiliyorsa söz konusudur ve iktisadî ajanlar için
son derece önemlidir ve sözleşmeci toplum şartlarını belirtir.

•

Bireyler arasında servet ve gelir eşitsizliği, piyasa ekonomisinin önemli bir
özelliğidir. Bireyi ortak üretken çabaya katkı yapmaya zorlamayan, bundan sorumlu tutmayan hiçbir üretim sistemi var olamaz. Bireyi sosyal işbirliğine yöneltecek tek şey piyasadaki fiyat yapısıdır ve bu da bireylerin
katkılarına tüketicilerin atfettikleri öneme göre belirlenir.

•

Kâr; en geniş anlamda bireyin faaliyetlerinden elde ettiği kazanç, faaliyeti
sonucunda tatmin seviyesindeki artış (ya da vardığı sonuca atfettiği değer)
ile bu sonuca ulaşmak için katlandığı zahmet arasındaki fark, kısaca geliri
ile maliyeti arasındaki farktır. Kâr etmek, bir faaliyetten beklenen amaçtır.
Kâr ya da zarar özünde psikolojik bir olgudur ve büyüklüğü ölçülemez,
kişiden kişiye değişebilir. Ancak piyasa ekonomisinde tüm mallar parasal
olarak ifade edildiğinden, bizim için daha önemli olan kârın sosyal bir olgu
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olmasıdır: bizim toplumsal çabaya olan katkımızın, toplumun diğer bireylerince değerlendirilmesiyle ilgilidir.
•

Mises’e göre, gerçek dünyada çok çeşitli nedenlerle malların fiyatları ile
bunların üretiminde kullanılan malların fiyatları sürekli değişim halindedir. Bu fiyat değişimleri, işçilerden doğal kaynak sahiplerine kadar çok
çeşitli kesimleri etkilese de, burada asıl girişimci davranışı ve girişimsel
kâr ya da zararın rolü önemlidir.

II. Avusturya Okulu ve Neoklâsik İktisadın Temel Unsurları, ve
Piyasa Süreci Analizinin Neoklâsik Denge Modeline Yönelttiği Temel
Eleştiriler
Avusturya Okulu literatüründe piyasa, rekabet, girişimci gibi mikroiktisadın alanına giren çok sayıda görüş ya da çalışma bulunmakla birlikte, bunların içinde özellikle Israel Kirzner’ın, Mises’in (özellikle girişimci ve piyasa süreci), ve
Hayek’in (özellikle bilgi ve rekabetçi keşif süreci) çeşitli kavram, teori ya da analizleri üzerine inşa etmiş olduğu piyasa süreci modeli ön plana çıkmaktadır. Biz
bu çalışmada özellikle Kirzner’in bu piyasa süreci analizini ve neoklâsik iktisada yönelttiği eleştirileri ele almak istiyoruz. Ama yine de Avusturya Okulu
ile neoklâsik iktisadın iki paradigma olarak farklılıklarının belirtilmesinde yarar
olduğunu düşündüğümüzden, yakın zamanda yayımlanan iktisatçı de Soto’nun
(2008: 2-4) kitabından (çok küçük değişikliklerle) aşağıdaki tabloyu aktarmayı
yararlı gördük:

Avusturya ve Neoklâsik Okulların Karşılaştırılması
Karşılaştırma
Konusu

Avusturya Okulu

Neoklâsik Okul

1. İktisadın algılanması

Dinamik Bir Süreç Olarak İnsan
Faaliyeti Teorisi.

Karar Teorisi: Veri kısıtlar altında
maksimizasyon (Dar anlamda
Rasyonalite).

2. Metodolojik
Bakış Açısı

Sübjektivizm.

Objektivist metodolojik bireycilik.

3. Sosyal Sürecin
Temel Analiz Birimi

Yaratıcı girişimci.

Homoeconomicus.

4. Aktörlerin apriori olarak hata
yapma olasılığı ve
girişimsel kârın
niteliği

Aktörler, kâr fırsatları için daha
fazla özen/dikkat gösterdiklerinde, önleyebilecekleri girişimsel
hatalar yapabilirler: Kâr girişimci
uyanıklığının/dikkatinin karşılığıdır.

Tüm geçmişteki kararlar fayda
ve maliyet hesabına dayandığından önemli hatalar yapılacağı
beklenmez; girişimsel kâr, faktör
rantı olarak görülür.
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5. Bilgi Kavramı

Bilgi (knowledge and information), öznel, yayılı ve sürekli değişim içindedir (girişimsel yaratıcılık); bilimsel bilgi (objektif) ile
pratik bilgi (sübjektif) arasında
kesin ayrım yapılır.

Araç ve amaçlara ilişkin (mutlak
ve olasılık olarak) tam, objektif
ve değişmez bilgi varsayımı
yapılır. Pratik girişimsel bilgi
ile bilimsel bilgi arasında ayrım
yapılmaz.

6. Referans
Noktası

Koordinasyona yönelik süreç
analizi; mikro/makro ayrımı yoktur: her iktisadî problem diğerleriyle bağlantılı olarak ele alınır.

Genel ya da kısmî denge modeli.
Mikro/makro iktisat ayrımı yapılır.

7. Rekabet
Kavramı

Girişimsel yarışmacı keşif süreci
olarak rekabet.

Tam rekabet durumu ve modeli.

8. Maliyet kavramı

Girişimsel uyanıklık ve yeni alternatif amaçlarının keşfine bağlı
sübjektif maliyet.

Üçüncü kişilerin bilebileceği ve
ölçebileceği objektif ve sabit
maliyet.

9. Formalizm

Sübjektif zaman ve beşeri yaratıcılık
içeren sözel (soyut ve formel) mantık.

Zamansız ve sabit olguların analizinin
tipik sembolik dili olarak matematiksel
formalizm.

10. Ampirik/deneysel
dünya ile bağlantısı

Apriroristik-dedüktif mantık: teori
ile tarihin radikal ayrımı ve eşanlı
koordinasyonu. Teoriler tarih ile
test edilemez/onaylanamaz/ doğru
-lanamaz /yanlışlanamaz.

Hipotezler (retorik olarak da olsa)
ampirik olarak test edilebilir/
onaylanabilir/ doğrulanabilir/
yanlışlanabilir.

11. Spesifik/Belirli
öndeyi olasılığı

Gelecekteki olaylar henüz
yaratılmamış girişimsel bilgiye bağlı
olduğundan spesifik öndeyi mümkün
değildir; yalnızca niteliksel teorik
örneklere/trendlere ilişkin öndeyi
(pattern prediction) mümkündür.

Öndeyi bilinçli olarak sürdürülebilecek
bir amaçtır.

12. Öndeyi yapacak
kişi

Piyasadaki Girişimci.

İktisatçı.

13. Paradigmanın
Güncel Durumu

Son 25 yılda belirgin bir canlanma.

Değişme ve daha gerçekçi yapıya
kavuşturulma çabası (?)

14. Yaklaşımın
taraftarlarının,
(beşeri sermayenin)
büyüklüğü

Artmakla birlikte azınlık.

Ayrılmalar olmakla birlikte çoğunluk.

15. Yaklaşımın
taraftarlarının, (beşeri
sermayenin) niteliği

Çok disiplinli çalışan teorisyen ve
felsefeciler, liberteryen görüş.

Spesifik (özellikle matematik ve
istatistik tekniklerinde) derinlemesine
uzmanlaşmış kişiler, belirsiz bir
özgürlük (freedom) savunusu.

16. En yeni katkılar

a) Kurumsal Müdahale Yaklaşımlarının
Eleştirel Analizi, b) Serbest Bankacılık
ve Konjonktür Teorisi, c) (Hukuksal ve
ahlâkî) Kurumların Evrimci Analizi, d)
Girişimci Teorisi, e) Sosyal Adaletin
Eleştirel Analizi.

a) Kamusal Tercihler Teorisi, b) Ailenin
İktisadî Analizi, c) Hukukun İktisadî
Analizi, d) Yeni Klâsik Makroiktisat, e)
Bilgi (information) Ekonomisi, f ) Yeni
Keynesçi İktisat.

17. En Tanınmış
Kurucu İsimleri

Mises, Hayek, Kirzner, Rothbard.

Samuelson, Friedman, Becker, Coase,
Stiglitz.
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Dinamik girişimsel rekabetçi piyasa süreci yaklaşımına döndüğümüzde, yaklaşımın temel tezinin, “çekirdeğinde Walrasgil genel denge modeli bulunan hâkim
iktisat yaklaşımı neoklâsik iktisat somut yaşamdaki piyasa ekonomisinde olup
biteni açıklamak için yeterli bir teorik çerçeve sunmamaktadır” şeklinde özetlenebileceğini söyleyebiliriz. Söz konusu bu tez, iki temel önermeye/eleştiriye
dayanmaktadır (Kirzner, 2000: 6-11).
i. Neoklâsik denge modeli gerçekçi olmaktan uzaktır:
Neoklâsik denge modeli, somut piyasa ekonomisinin her zaman dengede olduğu varsayımı üzerine inşa edilmekte ve yalnızca dengenin koşullarını saptamayı
amaçlamaktadır. Bu nedenle model gerçekçi olmaktan uzaktır.
Neoklâsik denge modelinde piyasa, çok sayıda başarılı piyasa (tüketici ya da
üretici) katılımcısının eşanlı olarak hem kendi bireysel maksimizasyonunu gerçekleştirdiği hem de diğer katılımcıların maksimizasyon kararlarını doğru bir şekilde tahmin edebildikleri bir denge durumu olarak kavramlaştırılır. Bu çerçeve
için gerekli olan ise, belirli (veri) kısıtlar altında bir maksimizasyon problemine
indirgenmiş bir bireysel karar teorisi ile bu karar teorisinden hareketle elde edilip
bütüncül hâle getirilmiş arz ve talep denklemleri ile tutarlı mal ve girdi fiyat ve
miktarlarının bulunmasını sağlayacak bir eşanlı denklemler sistemi matematiğidir
(Kirzner, 2000: 7).
Avusturya Okulu bu kavramsal çerçeveyi hem bireysel karar, hem de piyasa
ölçeğinde eleştirir. Neoklâsik iktisadın bireysel karar teorisi, bireyin karar alma
olgusunu mekanik bir veri kısıtlar altında maksimizasyon problemine indirger.
Bireyin karar alma sürecinde, ne belirsizlik, ne de cesaret ve hayal gücü gibi olgulara ya da insanî güdülere yer vardır. Bireyin karar alması için (tercihler, teknoloji ve fiyat ve miktarlarla ilgili) gerekli bilgilerin nesnel ve dışsal olduğu ve
çok sayıda bireyin kararlarının da uyumlu olduğu önceden varsayım olarak kabul edilmiştir. Son yıllarda piyasanın çözümlemesinde bilginin niteliğinin artan
önemi, denge modellerinde de modelin daha gerçekçi kılınması adına tam bilgi
(complete universal information) yerine eksik bilgi kavramının kullanılmasını teşvik etmiştir. Ancak neoklâsik modellerde eksik bilgiden anlaşılan; mevcut ama şu
anda elimizde bulunmayan, Knight anlamında “belirli bir olasılık” atfedilebilen
(sürpriz içermeyen), belirli bir araştırma ve elde etme maliyeti karşılığı ulaşılabilecek bir bilgidir; bu ise sistemin dengeye ulaşması için bir kısıt teşkil eder. Bu
bilgi sorunu çözüldüğünde, piyasa dengede demektir. Oysa Avusturya Okulu’nda
eksik bilgi ile, sürpriz olgusunu da içeren şu ana kadar hiç bilinmeyen salt bilgisizlik (sheer -unknown- ignorance) kastedilmektedir: bu salt bilgisizlik sorunu, girişimcilerin keşif yetileri ile çözülecek ya da aşılabilecektir. Piyasa katılımcıları
karşılıklı olarak birbirlerinin iktisadî kararlarının farkına vardıkları (öğrendikleri
ya da onlara ilişkin beklentileri gerçekleştiği) ölçüde, piyasa salt bilgisizliğin ta-
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mamen son bulduğu duruma doğru (bir başka ifade ile mal ve faktör fiyatları ve
miktarları denge değerlerine doğru) yönelecektir.
Avusturya Okulu’nun denge modeline piyasa ölçeğinde yönelttiği eleştirisi ise,
piyasanın her zaman dengede olduğu varsayımının, yalnızca somutta gözlemlenen piyasanın zengin karmaşıklığının kötü bir fotoğrafını sunmakla kalmayıp,
temel özelliklerini de yanlış göstermesidir. Hayek’in bilgi problemi, piyasada her
bireyin dış dünyanın objektif bilgisiyle, diğer bireylerin üretim ve tüketim kararlarına ilişkin sübjektif tahminlerine dayanarak oluşturdukları kararların tüm
toplum için nasıl eşanlı ya da anlık olarak bir araya, denge durumu ile uyumlu
olarak, getirilebileceğidir.
Neoklâsik iktisat, bu sorunun piyasada nasıl çözüldüğünü sorgulamaktansa
(piyasanın dengeye yönelme mekanizmalarını araştırmaktansa), sadece bir varsayımla (bu sorun çözülmüş) dengeye “varılmış gibi yapmak”la gerçekçiliğini kaybetmektedir. Ancak bu eleştiriye yanıtları ise çok daha ilginçtir: “bilimsel iktisat,
denge iktisadından ibarettir.” (Loasby, 1991: 56).
ii. Neoklâsik denge modeli dengeye nasıl varılacağının analizi ya da dengeleme
süreci olmaması nedeniyle eksiktir:
Neoklâsik denge modeli, piyasa ekonomisinin her an dengede olduğunu varsayarken, (herhangi bir dengesizlik durumundan) dengeye doğru yönelme piyasa
süreci modelinden yoksundur. Aslında genel denge iktisadının baş temsilcilerinden Kenneth Arrow [1959, Toward a Theory of Price Adjustment (Bir Fiyat İntibakı Teorisine Doğru)] Avusturya Okulu’nun bu eleştirisinin önemini epey önceden
kavrayarak, standart rekabetçi denge modelinin nasıl dinamik hâle getirileceği
konusunu Marshall’ın tek mallı rekabetçi piyasa modelinden hareketle tartışmıştır. Arrow’a göre, rekabetçi denge modelinin mantıksal sorunu “ekonomide herkes fiyatları veri alarak kendi alım satım kararlarını alırken, fiyatlara ilişkin kararı kimin alacağının belirsiz olmasıdır” (Aktaran, Kirzner, 2000: 10-11). Arrow, bu
sorunu “tam rekabetin yalnızca denge durumunda geçerli olduğu” varsayımı ile
aşar. Dengeleme/dengeye yönelme sürecinin de, dengesizlik durumunda, negatif
eğimli talep eğrisine sahip her üreticinin “tekelci” gibi davranarak optimal fiyat
ve miktar bileşimini araması ve diğer tekelci üreticilerin davranışlarını gözlemlemesi ile yaratılacağını ileri sürmüştür. Arrow ayrıca dengesizliğin söz konusu
olduğu bir tam rekabet piyasası da olamayacağını ileri sürer.
İşte Avusturya Okulu, neoklâsik yaklaşımı Arrow’un bu çalışmasının üzerine
gitmemekle eleştirirken, bu dengeleme süreci analizinin kendisinde bulunduğunu ileri sürer. Ama sorun dengesizlik durumunda rekabetin işleyeceğini inkâr etmek değil, denge durumuyla rekabet kavramının uyuşmayacağını göstermektir.
Piyasa süreci analizinin en baş mimarlarından Mises’e göre, gelecek hakkında
belirsizliğin olmadığı, kâr ya da zararın bulunmadığı bir piyasa sistemi pek olası
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değildir. Bununla birlikte, Mises’in düşünce sisteminde denge [onun deyimiyle
hep aynı şekilde dönen ekonomi (evenly rotating economy)] kavramının önemli bir
yeri vardır. Bu, tüm öğelerinin zaman içinde hep aynı şekilde üretildiği, hiç bir
değişimin olmadığı, fiyatların istikrarlı olduğu bir ekonomi modelidir. Bir başka deyişle, bireylerin davranışlarında herhangi bir değişmeyi anlamsız, gereksiz
kılan tekdüze bir yeniden-üretim sürecini ifade eder. Ancak Mises’e göre, bu durum
somut ekonomilere ilişkin bir şey değildir; dolayısıyla somut yaşamda belirsizliğin ve zaman içinde değişimin varlığı, dengenin kendisinden çok dengeye varma
sürecinin incelenmesini gerekli kılar. Denge, yalnızca bir karşılaştırma ve hareket noktasıdır. Yine Mises’e göre, piyasa sistemi dengeye doğru yönelme eğilimindedir ve bu eğilim empirik bir gerçek değil, praxeology teorisinden çıkarılan
apriori bir ilkedir: insanlar varolan rahatsızlıkları gidererek belirli bir huzura varmayı, değişime/faaliyete gerek kalmayacak durgun bir duruma geçmeyi arzularlar (Mises, 1998; Littlechild, 1983: 86-87; Ioannides, 1992: 79).
Hayek’e göre neoklâsik denge kavramı ancak tek bir kişinin faaliyetlerinin
analizinde bir anlama sahiptir. Oysa içinde farklı kişilerin karşılıklı (iktisadî)
ilişkilerini barındıran bir toplumun analizinde, dengenin ne anlama geldiğinin
sorgulanması denge kavramının yetersizliğini çok daha açık olarak ortaya koyacaktır. Böylece, Hayek bireyin dengesi ile piyasanın dengesi kavramlarını birbirinden ayırır. Bireyin dengesi, bireyin kişisel planının birer parçasını oluşturan
tek tek faaliyetleri arasındaki uyumu ifade eder. Bireyin bilgi ve bekleyişlerindeki değişmeler kadar her faaliyetin belirli bir zaman gerektirmesi önemli olsa
da, tek bir bireyin dengesinde fazla bir zorluk yoktur. Bireyin bilgi ve bekleyişlerindeki yanılmalar faaliyet ya da planda değişmeleri gerekli kılarsa da, yine de
sonuçta planla uyuşacak bir dışsal olaylar seti vardır (Hayek, 1948: 36). Piyasa
dengesi ise, çok sayıda kişinin birbirlerinden bağımsızca giriştikleri faaliyetleri
arasındaki uyumu ifade eder. Dolayısıyla piyasa dengesi, belirsizlik derecesi ile ifade
edilen uç bir olasılıktan başka bir şey değildir. Eğer yalnızca, piyasa süreci bilgiyi
tüm bireylere aynı (planlarını zaman içinde uyumlu kılabilecek) şekilde dağıtırsa bu belirsizlik derecesi azaltılabilir ve planlar arasında bir uyum sağlanabilir.
Belirtilmesi gereken, piyasanın temel niteliğinin statik bir denge durumu değil,
dinamik bir süreç olmasıdır. Görüldüğü gibi, denge kavramı fiyat ve miktarlarla
değil, bekleyiş ve planlarla tanımlanmaktadır ve bu nedenle de durgun/değişmez
durum (stationary state) kavramından açıkça ayrılır. Öte yandan, Hayek hiç bir
zaman somut yaşamda ekonominin/piyasanın dengede olduğunu savunmamış,
denge kavramını rekabetçi piyasa sürecinin niteliğini (dengesizliğini) açıklamak
için bir hareket noktası olarak kullanmıştır. Hayek’e göre, somut-tarihî rekabetçi piyasa düzeninin bir denge durumunu yansıtmadığı söylenebilirse de, piyasa
mekanizmalarının dengeye doğru yönelmemesi için de bir neden yoktur ve bu
yönelme rekabetçi piyasa sürecinin sağlayacağı empirik bir olgudur.
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İktisatçı Kirzner, Hayek’teki dengeye nasıl yönelineceği konusundaki muğlaklığı geliştirdiği girişimci teorisi ile tamamlar. Piyasa sürecindeki belirsizliği ortadan kaldırarak iktisadî olayları belirli bir yöne (dengeye) kanalize edecek olan,
piyasa hataları içinde girişimcilerce algılanan kâr fırsatlarıdır. Bu hataların keşfi,
onların tekrarlanmaması, yapılmaması demektir. Bu nedenle, girişimci faaliyeti,
tanım gereği piyasa sürecinin istikrar sağlayıcı bir özelliği, piyasa sisteminin içsel hareketinin temel kaynağıdır (Kirzner, 1973, 1979).
Yukarıdaki üç paragraftan hareketle Avusturya Okulu’nun (Mises + Hayek +
Kirzner) denge konusundaki düşüncesini şu önermelerle ifade edebiliriz: (i) Denge ekonominin gerçek değil, hayâlî (fictitious) bir durumudur. (ii) Denge kavramı
denge eğilimi nedeniyle önemlidir. (iii) Bu eğilim, bireyin bilinen veriler karşısındaki rasyonel seçimine değil, insan doğasının bir yönüne, girişimcinin uyanıklığına ve öğrenmesine bağlıdır.
İngiliz Avusturya Okulu iktisatçılarından Littlechild çağdaş genel denge iktisadı ile Avusturya Okulu’nun farklılıklarını şu noktalar altında toplar (Littlechild,
1983: 95-97):
(i) Genel denge yaklaşımına göre denge kavramı dünyanın gerçekçi bir tasvirini ifade ederken, Avusturya Okulu için hayâlî bir kavramdır ve bu nedenle de
ekonominin durumunu (state) değil, durumdaki değişmenin yönünü belirtmede
kullanılır. Kenneth Boulding’in benzetmesi ile, kedi kovalayan köpek için denge
kedinin olduğu yerdir. Köpek asla kediyi yakalayamazsa da kavram yine de yararlıdır; köpeğin koşacağı yönü gösterir. Ancak dengenin empirik olarak geçerliliğinin kabulü yanıltıcıdır ve bundan politika önerisi çıkarmak da yanlıştır.
(ii) Genel denge yaklaşımına göre, (piyasa) süreç(i) teorisini geliştirmek mümkün olmadığından, denge kavramı iktisatçının söylemesi gereken şeyin sınırını
gösterir; ‘’öğrenme,’’ gelişmiş bir öğrenme süreci teorisi gerektirdiğinden kavram yine de iktisadî analizin sınırlarını işaret etmesi açısından yararlıdır. Avusturya Okulu ise, öğrenme sürecinin kabul edilebilir bir teorisi olmasa da bunun
piyasa sürecine ilişkin formel modellerin geliştirilmesini engellemeyeceğini, dolayısıyla denge kavramının iktisadın nihaî sınırı olmadığını savunur.
(iii) Genel denge yaklaşımına göre iktisatçıların görevi, kapitalist toplumun
hareket yasalarındansa (ki iktisatçıların böyle belirsiz entelektüel programlar
çerçevesinde söyleyecekleri çok azdır) denge kavramıyla uğraşmak olmalıdır.
Avusturya Okulu’na göre ise, iktisatçılar ‘’hareket yasaları’’ olmasa da, piyasaların bilgiyi (information) nasıl yarattığı, yaydığı gibi daha küçük ölçekli piyasa
süreci kavramı üzerinde çalışabilirler. Bunun için öğrenme sürecine ilişkin genel
önermeler saptanabilir ve açıklamada bazı ideal tiplerden yararlanılabilir; dolayısıyla iktisadî sürecin incelenmesi için denge kavramının gerektirdiğinden daha
fazla iktisat-dışı öğelere ihtiyaç yoktur.
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Avusturya Okulu iktisatçılarından Ludwig Lachmann’ın piyasanın dengeye
yönelmesi konusundaki görüşleri bazı farklılıklar içerir. Ona göre piyasada karşılaşılan çeşitli olay ya da değişmelerin sistemi dengeye mi yoksa istikrara mı
götüreceği konusunda apriori bir şey söylenemez; olayların gelişimi (zaman-patikası), istikrar-sağlayıcı ve istikrar-bozucu güçler arasındaki ilişkilere bağlıdır ve
bunlar incelenmelidir. Lachmann bu görüşü ile daha çok belirsizlik konusunda
kendi başına bir ekol diyebileceğimiz G. L. S. Shackle’a yaklaşır ve piyasa sürecinin tam belirsizlik (indeterminateness) kavramı ile nitelendirilebileceğini savunur. Hayek gibi, piyasayı bilgi üreten ve yayan bir sistem olarak kabul ederse de,
piyasada tüm bireylerin faaliyetleri arasında koordinasyonu, uyumu garanti edecek bir şeyin bulunmadığı görüşü ile ondan ayrılır. (Bkz.Lachmann, 1977, 1994a,
1994b; Garrison, 1986: 90-93):
Eğer genel denge kavramını reddediyor fakat aynı zamanda piyasa ve piyasalar
arası dengeleyici güçlerin işleyişini yadsımıyorsak, doğal olarak dengeden-saptırıcı
(disequilibrating) güçleri de dikkate almak zorundayız. (…) Piyasa süreci, sürekli hareket hâlindedir ve dengeleyici güçlerin işleyişi beklenmeyen gelişmeler (beklentilerin gerçekleşmemesi) ve insanların planlarının turtasızlıkları ile yavaşlatılır/engellenir. Dengeleyici güçlerin yukarıdaki iki şartın gerçekleşmediği tekil piyasada hâkim
olacağı söylenebilirse de, piyasalar arası ilişkilerde hep dengeleyici etkilerin ağır
basacağını beklemenin bir mantığı yoktur” (Lachmann, 1977: 190-191).

O’Driscol ve Rizzo piyasa süreci konusunda Avusturya Okulu iktisatçıları arasındaki farklılıkları gidermeye yönelik bir sınıflamaya giderler. Onlara göre, piyasa süreci iki tür olayla nitelendirilebilir: ilki, gözlemcinin, kendi kendini sürdürdüğü sürece düzenli olarak tekrarlana-geldiğini algıladığı tipik olaylardır.
İkincisi ise yalnızca bir kez olan ve bu nedenle de zamanla bağlantılı olan nevi
şahsına münhasır (unique) olaylardır. Bunların aralarındaki fark, ilkinin rekabetçi piyasa sürecinde girişimcilerce keşfedilebilir, ikincilerin ise asla keşfedilemez
ve sürpriz içerir olmalarıdır. Bu iki tür olay arasındaki farkı belirten kavram ise
kalıp koordinasyondur (pattern coordination). İnsan faaliyetinin tipik örnekleri
ile ilgilendiğimizde, piyasa süreci, onların koordinasyonunu sağlayıcı, dolayısı
ile ekonomiyi istikrara yöneltici nitelikte görülmelidir. İkinci tür olaylarla ilgilenildiğinde ise, piyasa süreci tamamen belirsizdir. İnsan faaliyetinin bu öngörülemeyen niteliğidir ki, piyasa süreci hiç bir zaman hareketsiz/durgun bir
duruma varamayacaktır ve bu nedenle kalıp koordinasyon dinamik bir kavramdır
(O’Driscol ve Rizzo, 1996: l95-127).

III. Avusturya Okulu Piyasa Süreci Analizinin Temel Unsurları
Neoklasik iktisada yöneltilen bu iki temel eleştiri, yalnızca Avusturya Okulu’na
ait olmasa da, onların piyasa süreci analizinin de temel çıkış noktalarıdır.
Avusturya Okulu piyasa dengelenme süreci (market equilibirum process) modeli, Mises’in dengeleme sürecini yöneten temel güç olarak tanımladığı girişimsel keşif kavramı ile Hayek’in yine bu süreçte önemli gördüğü bilginin önemi ve
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dağılımı kavramları üzerine inşa edilen, (piyasa katılımcılarının potansiyel talep
ve arz davranışlarına ilişkin giderek daha doğru ve tam bilgiye yöneldikleri) sistematik bir süreçtir.
i. Girişimcinin Rolü
Piyasa sürecini yönlendiren aktif güç, ne tüketiciler, ne de faktör sahipleridir;
kâr peşinde koşan girişimcilerin spekülatif, geleceğin belirsiz koşullarına ilişkin
aldıkları kararlardır. Bir girişimcinin başarısı ya da elde edeceği kâr, gelecekteki
tüketici tercihlerini/taleplerini ve arz şartlarını diğer girişimcilere göre daha iyi
tahmin edebilmesine (ve kendi üretim kararlarını buna göre ayarlayabilmesine)
bağlıdır. Bu anlamda girişimci piyasa ekonomisinin olmazsa olmazıdır; onlarsız
bir piyasa düşünülemez.
Mises’e göre, “iktisatta, girişimcilerden söz edildiğinde insanlar değil, belirli
işlevler kastedilir. Girişimcilik, piyasadaki değişmelere/gelişmelere göre faaliyette bulunma anlamına gelir.” Bu nedenle girişimci denilince kapitalist ya da
kaynak sahibi, yönetici ya da işveren, üretici ya da tüketici akla gelmemelidir.
Bunların her biri, piyasadaki değişmelere göre kararlarını/faaliyetlerini düzenledikleri takdirde az ya da çok girişimci sayılırlar. Girişimcilik ise insan faaliyetlerinin yalnızca bir türünü ifade eder. İnsan faaliyetlerinin bir türü insanların
belirli bir çerçevede (örneğin neoklâsik iktisatta olduğu gibi veri araçlar-amaçlar
çerçevesinde) gerçekleştirdikleri problem çözme, optimizasyon faaliyetidir. İkincisi ise, bireyin faaliyette bulunacağı çerçeveyi kendisinin seçmesidir ki bu, daha
önce hiçbir kimse tarafından seçilmediğinden ilk defa ortaya çıkan, gerçek yaratıcı faaliyettir. İşte ancak bu ikinci tipteki insan faaliyetleri girişimcilik nitelemesini hak ederler. Bu girişimcilik faaliyeti hakkında şu çıkarsamalar yapılabilir:
(i) İnsan faaliyetlerinin yalnızca bir kategorisini oluşturan girişimcilik, toplumdan soyutlanmış tek bir bireyin (Robinson Crusoe) davranışlarında da geçerli
olabilir. Crusoe’nun önceleri balık tutmak için yalnızca ellerini kullandığını varsayalım. Bu davranış, ihtiyacı olan balığı elde etmek için harcadığı zamanı minimize ettiği sürece, birey açısından bir optimizasyon davranışı olarak düşünülebilir. Ancak Crusoe, bir gün kendisine daha çok, daha kolay balık sağlayacağı düşüncesiyle bir kayık ve bir ağ yapmaya karar verdiğinde bir davranış değişikliği
söz konusudur. Birey için burada önemli olan, kullandığı araç-amaç çerçevesinin
(balık tutma yönteminin) yanlışlığını algılaması ve kendisinin çabalarını daha
verimli kılacak, kâr fırsatı yaratacak yeni bir çerçeve (yeni balık tutma yöntemi)
keşfetmesidir.
Soyutlanmış bireyde olduğu gibi, piyasa sürecinde de girişimcilik, bilgi eksikliği, hata, dikkat ve keşif gibi olgu ya da yetileri içerir. Dolayısıyla girişimcilik,
bireyi alternatif araç-amaç çatısı aramaya yöneltecek bir güdünün/müşevvikin
olmadığı tam bilgi varsayımı ile uyuşmaz. Piyasada, mübadele ya da üretim sü-
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recinde girişimcilik faaliyetlerinin müşevviği bilgi eksikliği ve hatalardan çıkarılan kâr fırsatlarıdır. Bu nokta ise bizi diğer iki çıkarsamaya götürür.
(ii) Girişimcilik rekabetten ayrılamaz (Kirzner, 1973: 16). Girişimci davranışı
özünde kâr fırsatlarının keşfi olduğundan, başarılı girişimci bu fırsatları rakiplerinden daha önce gören kişidir. Tersi de doğrudur: Rekabet faaliyeti/süreci, özünde piyasadaki hataların keşfi olduğundan, dâima girişimcilik davranışını içerir.
Bu nedenle, yukarıda da belirttiğimiz gibi, girişimcilik ve rekabet kavramları birbirinin tamamlayıcısıdır.
(iii) Girişimcilik faaliyeti, piyasanın dengesizliğinin bir ürünüdür. Bir başka
ifade ile, piyasa denge durumunda olduğunda girişimcilik işlevine gerek yoktur.
Çünkü denge durumunda veri kaynaklar, teknolojiler, tercihler setinde bir değişme söz konusu değildir. Tüm muamelelerde ve fizikî şartlarda olduğu kadar
bireylerin düşünce ve amaçlarında da hiç bir değişikliğin olmadığı, kendini hep
aynı şekilde üreten ekonomide girişimcilik faaliyetine yer yoktur. Ancak bu varsayımlarda herhangi bir değişiklik olduğunda, bireyin faaliyet kararı almasıyla
faaliyetini gerçekleştirme süresi arasındaki her değişme bireyin geleceğe yönelik davranışını etkileyecek ve bu nedenle “‘faaliyetlerin sonucu dâima belirsiz,
faaliyetler ise dâima spekülatif olacaktır.” Faaliyetlerin sonucu tam olarak öngörülemese de, girişimci faaliyeti ekonomiyi dengeye yöneltir (Mises, 1998).
Burada, Mises’in girişimci görüşü ile Schumpeter’in girişimci görüşü arasındaki benzerlik ve farklılıklara da değinmekte yarar var: Schumpeter’e göre
iktisadî değişme ve büyümenin temel motoru, yeniliktir (innovation). Yenilikle
kastedilen, yalnızca yeni ürünler ve tekniklerin bulunması değil, aynı zamanda
yeni piyasaların, yeni arz kaynaklarının bulunması, yeni yönetim tekniklerinin,
yeni bölüşüm yöntemlerinin geliştirilmesidir. İşte bu işleri yapacak kişi, girişimci ya da yenilikçidir. Girişimci bir üretim girdisidir ve girişimcilik hizmeti karşılığı ona yapılan ödeme ise kârdır. Benzerlik her ikisinde de, girişimcilerin belirsizlik içinde, kâr ya da kazanç peşinde koşmalarıdır. Farklılık ise, Schumpeter’de
yeni üretim ve yönetim tekniklerinin, piyasanın dengesini bozarak daha yüksek
gelir seviyesinde yeni bir dengeye yol açarken, Mises’te ekonomiyi dengeye yöneltmesidir. Bir başka farklılık da Schumpeter’de girişimci faaliyetinin denge durumunda da süreceğidir (Reekie, 1984: 49-50; bkz. Kirzner, 1979: 111-118).
Girişimcilik faaliyeti üzerinde yeterince durduktan sonra, şimdi girişimcilik
ile faktör sahipliği ya da kapitalist arasındaki ilişkiyi ele alalım: daha önce de
belirttiğimiz gibi, Kirzner piyasadaki insanları iki gruba ayırır. Biri, belirli bir
araç-amaç çerçevesinde optimizasyona giden bireyler grubu, diğeri ise alternatif
çerçeveleri değerlendiren ve seçen bireyler grubudur. İşte bu ikinci grup insanlar
katışıksız (pür) girişimcileri oluştururlar ve başarıları kâr fırsatlarını sezebilme
yetilerine bağlı olup, faktör sahipliğinden tamamen bağımsızdır. Kısaca girişimci, faktör sahipliğini gerektirmeyen ‘’yoktan bir şeyler var ederek kâr fırsatları
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yaratan kişidir.’’ Öte yandan girişimcilik bir üretim faktörü de değildir. Üretim
faktörü, sahibi onu herhangi bir malın üretiminde kullanmaya karar vermeden
önce mevcut olarak bulunur. Girişimcilik ise uygulamadan önce olmayan, ancak
uygulama esnasında ortaya çıkan bir yetidir, ve sübjektif, yarı-bilinçli bilgidir.
Ancak bireyleri teorik olarak iki gruba ayırsak da, gerçek yaşamda bireyler hem
optimizasyon hem de girişimci davranış kalıplarını birlikte taşırlar. Bu nedenle,
her girişimcinin mutlaka kapitalist (faktör sahibi) olması gerekmeyeceğini, ama
her kapitalistin zorunlu olarak girişimci olacağını söyleyebiliriz. Bir başka ifade
ile, girişimcilik faaliyetinin itici gücü kâr olduğundan, faaliyet sonucunda kârı
elde eden kişi girişimcidir (Ionnides, 1992: 68).
Öte yandan Mises’e göre girişimci, yönetici (manager) ve teknisyenle de karıştırılmamalıdır: teknisyen, becerisi nedeniyle girişimci tarafından kiralanır ve
tüketicilerin tercihlerine en iyi yanıt verecek üretime kanalize edilir. Benzer şekilde yöneticiler de girişimcinin emrinde çalışırlar ve işletmenin kendi sorumluluklarına verilen kısmını piyasa koşullarına en uyumlu hâle getirmeye çalışırlar;
ancak girişimcilerden önemli farkları firmaların zararlarından sorumlu olmamalarıdır. Mises girişimci-yönetici ilişkisini şu şekilde ifade eder:
Toplum, sermaye mallarının olası en iyi şekilde kullanımını sermaye sahiplerine rahatlıkla bırakabilir. Bu kişiler yeni bir projeye başlarken kendi mülklerini, servetlerini,
ve sosyal pozisyonlarını ortaya korlar. Girişimsel faaliyetlerinin başarısı onları toplumdan daha fazla ilgilendirir. Belirli bir proje için sermayenin harcanması toplumun
bütünü için toplam fonların bir kısmının azalması anlamına gelirken, mülk sahipleri
için kendi servetlerinin kaybı demektir. Öte yandan yöneticilerin hareket/karar/yetki alanı serbest bırakılırsa, her şey farklı olur. Başkalarının paralarını riske atarak
spekülasyona girişebilirler. Kayıplardan sorumlu tutulacak kişilere görece çok daha
belirsiz işlere girişirler. Bu kişiler bir de kâr payı ile ödüllendirildiklerinde, kayıpları
paylaşmadıklarından işletmeyi boş yere tehlikeye atan kişilere dönüşürler” (Mises,
1998: 303).

Mises’e göre, işletmelerin yönetimi (management) ile girişimsel faaliyet birbirinden ayrılmalıdır. Yöneticiler işletmeyi yönetirken, girişimciler işletme sermayesinin ne kadarının ne yönde kullanılacağına, işletmenin büyüklüğüne ve
finansman yapısına karar verirler.6
Kirzner’a göre girişimcilik faaliyetinin sürdürülebilmesi için tüm piyasalarda
giriş serbestliğinin olması gerekli koşuldur. Piyasa sistemi ancak müdahale edilmediğinde fiyat sinyalleri aracılığıyla, piyasadaki hata ve tutarsızlıkları, bunlara
ilişkin kâr fırsatlarını bireyler arasında doğru bir şekilde yayar. Bu nedenle Avusturya Okulu, piyasa sürecine herhangi bir devlet müdahalesine, piyasa fiyatlarının hataları göstermesini engelleyeceği ya da bozacağı ve bu bozulmanın yalnız“Başarılı bir şirket asla ücretli yöneticiler tarafından yönetilmez. Her şeyi bilen yöneticiler sınıfı serbest piyasa ekonomisine
(unhampered market economy) özgü bir kavram değildir. Anonim şirketlerin büyük başarıları, ücretli yöneticiler oligarşisinin
faaliyetlerinin sonucu değil, şirketle büyük pay sahibi ilişkisi olanların faaliyetleri sonucudur.” Mises’in bu görüşünün (1998:
303) günümüzde, özellikle son küresel finansal kriz bağlamında, ne derece geçerli olduğu soru işaretidir.
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ca müdahale edilen nokta ile sınırlı kalmayarak fiyat mekanizması aracılığıyla
tüm ekonomiye yayılacağı gerekçeleri ile karşı çıkar.
Avusturya Okulu girişimciliğin işlevinin ve onun getirisi olan kârın ahlâkî
olarak haklılığı ya da mazur görülme gerekçesi açısından da neoklâsik iktisattan
ayrılır. Bilindiği gibi, neoklâsik iktisatta tam rekabet varsayımları altında marjinal verimlilik ilkesi her faktörün üretime yaptığı katkı oranında pay alacağını
ve kârın da bu bağlamda bir ödül olduğunu ileri sürer. Kirzner’a göre, neoklâsik
teorinin bu kâr teorisi Locke’un mülkiyet hakları teorisine dayanır. Birey, kendi
kişiliğine ve dolayısıyla kendi emeğine, kendi emeğiyle serbest kaynaklarla ürettiği mallara ve bu süreçte sahip olduğu mülkiyetinin harcanması ile elde edilebilecek her şeye sahip olma ahlâkî hakkına sahiptir. Kısaca kâr, mülkiyetten otomatik olarak türemektedir. Kirzner bu görüşe alternatif olarak farklı bir mülkiyet
hakkı kavramı geliştirir. Girişimcilik, algılanmadan/sezilmeden önce varolmayan
bir kâr fırsatı yarattığından, girişimcilik faaliyeti ile kazanılan kâr, mülkiyetten
doğmaz; girişimcilik faaliyetinin kendisinden doğar. İşte Kirzner’ın ‘’bulan-yaratan-tutan’’ (finder-creater-keeper) ahlâk ilkesi olarak adlandırdığı mülkiyet hakkı
kavramıdır ki, girişimcinin kendi faaliyetince yaratılan kârın ahlâkî haklılığını
mazur gösterir (Kirzner, 1973: 200-224; Ioannides,1992: 70-71).
ii. Bilginin Rolü ve Önemi
Hayek piyasa ekonomisinin açıklanmasında bilginin niteliği ve önemini vurgulayan “Economics and Knowledge” (İktisat ve Bilgi -1937) ve “The Use of Knowledge in Society” (Bilginin Toplumda Kullanımı -1945) adlı makaleleri ile hem
iktisat teorisine önemli katkılar sağlamış hem de piyasa süreci analizinin önemli
temellerinden birini oluşturmuştur: Hayek ilk makalesinde, neoklâsik denge iktisadının bir toplumun farklı üyelerinin sahip olduğu bilgiye ilişkin varsayımlar
ya da önermeler açısından eksik ve kusurlu olduğunu ve bu nedenle reel dünyada
olup biteni açıklamaktan uzak olduğunu öne sürmüştür. Bireyin dengesi ile bir
toplumdaki çok sayıda bireyin hep birlikte dengesinin farklı farklı olgular olduğunu ve aynı teknik çerçeveyle çözümlenemeyeceğini ileri sürmüştür. Hayek bu
makalede iktisadî bireyin karar alırken kullanacağı bilgi ve beklentinin önemi ve
niteliğini sorgulamasını ikinci makalede de sürdürmüş, bilgi sorununu iktisadın
temel sorunsalı olarak tanımlamıştır: “rasyonel bir iktisadî düzenin temel problemi, verili kaynakların verili amaçlara dağılımı -kaynak dağılımı- değil, önemi
yalnızca toplumun herhangi bir bireyi tarafından bilinen bilginin, yine önemi
aynı bireyce bilinen amaçlar için kullanılmasının nasıl sağlanacağı -bilginin dağılımı- dır” (Hayek, 1948).
Avusturya Okulu için eleştirilmesi gereken asıl varsayım bireylerin tam bilgiye sahip olmalarıdır. Bu varsayım hem neoklâsik iktisadı eleştirme hem de kendi
görüşlerini geliştirme açısından Avusturya Okulu’nun temel çıkış noktasıdır.
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Neoklâsik teoride tam bilgi varsayımı ile denge kavramı iki yönlü bir totoloji
oluşturur: Piyasa sistemi dengede ise, denge fiyatları bireylerin planlarını gerçekleştirebilmeleri için tüm bilgileri içerdiğinden, bireyler tam bilgiye sahiptir.
Öte yandan, piyasa sistemi bir an için denge durumundan saparsa, tam bilgi varsayımı, tüm bireylerin otomatik olarak kararlarını diğer bireylerin kararlarıyla
uyumlu hâle getirmesine ve böylece yeni bir dengeye varılmasına yol açacaktır.
Bu nedenle, tam bilgi varsayımının sorgulanması denge analizinin de sorgulanması demektir.
Hayek’e göre, yukarıda da belirttiğimiz gibi, piyasanın dengesi tüm bireylerin
planlarının birbirleriyle tutarlı olmasını, dengenin sürmesi ise her bir bireyin diğer bireylerin davranışlarına ilişkin beklentilerinin doğru çıkmasını ifade eder ya
da gerektirir. Sürekli olarak bireyin başkalarının davranışlarını doğru olarak öngörebilmesinin pek akla uygun bir varsayım olmaması nedeniyle, piyasa dengesi
olsa olsa anlık bir denge olabilir. Dolayısıyla bireylerin kararlarını/davranışlarını oluştururken kullandıkları bilginin niteliği sanılanın çok ötesinde önemlidir.
Somut yaşamda bilgi, (üretici ya da tüketici) bireyler arasında dağılmış durumdadır ve her bir birey (üretici) kendi çevresi (mal piyasası) ile ilgili eksikmevziî-yanlış olması muhtemel bilgileri ile planlarını oluşturur. Bu nedenle toplumun çözülmesi gereken temel iktisadî problemi, yukarıda belirttiğimiz gibi, bu
bilginin tek bir birey ya da merkez tarafından nasıl toplanabileceği değil, toplumdaki her bir bireyin sahip olduğu bilgileri en iyi şekilde kullanmasına yardımcı
olacak koşulların tespitidir. Kısaca temel iktisadî problem kaynakların etkin kullanımından çok bilginin etkin kullanımıdır.
Hayek’in rekabetçi piyasa sürecini bir kurum olarak savunmasının temel dayanağı da buradadır. Söz konusu toplumun bireyleri arasında yayılı olan bu bilgi,7
üç nedenle bir merkezî otorite tarafından belirli amaçların gerçekleştirilmesi için
etkin bir şekilde toplanıp kullanılamaz: (i) Piyasada karşılaşılan fiyatlar ya da
fırsatlara (daha doğrusu onların belirli durum ya da koşullarına) ilişkin bilgiler
geçici, kısa ömürlü, hemen eskiyen bir niteliğe sahiptir. Bu bilgi, bir merkezî
kamu otoritesince toplansa bile, toplanması için geçen süre içinde pratik değerini kaybedebilir. (ii) Piyasanın sağladığı bilgi yerel ve zımnî bilgidir. Bu bilgi
teorik ya da teknik bilgi değil, insanların piyasanın içinde, bilfiil yaşayarak, yaparak öğrendikleri, insanların davranışlarına sinmiş bilgidir. Dolayısıyla kitaplarda olmayan, piyasada üretici ve tüketicilerin davranışlarında ifadesini bulan bu
bilginin merkezileştirilmesi mümkün değildir. (iii) Piyasanın kamu kurumlarına
ve merkezî planlama kurumuna bir diğer üstünlüğü de yalnızca ürün fırsatları
İktisatçı de Soto da (2008: 17-18) piyasa katılımcılarının sahip oldukları bilginin niteliklerini şu şekilde sırlamaktadır: a)
Bilimsel bilgiden çok öznel ve uygulamadan elde edilen bilgi, b) belirli kişilere has (exclusive) bilgi, c) tüm piyasa katılımcıları
arasında parça parça yayılı olarak bulunan bilgi, d) yazılı olmayan ve dolayısıyla ifade edilemeyecek (tacit and inarticulable)
bilgi, e) yoktan, girişimci uygulamalarınca yaratılan bilgi, f) büyük ölçüde farkında olmaksızın, karmaşık sosyal ilişkiler süreci
ile aktarılabilen bilgi. (Hayek’te bilginin niteliğine ilişkin ayrıca bkz. O’Driscoll ve Rizzo, 1996: 102-109; Oğuz, 2010).
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hakkında bilgi sağlamaması, aynı zamanda bireylerin tercihleri hakkında da bilgi
sağlamasıdır. Bu nedenlerle, Avusturya Okulu (Hayek) için, bir ekonomide hangi
fırsatlar seti ile tercihler setinin tüm bireylerin faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlayacak fiyatları oluşturacağı ve ekonominin genel dengesini sağlayacağı
bilgisine ulaşmak mümkün değilse de, bir ideal olarak kalsa da, yine de varolan
kurumlar içinde bu ideale en iyi hizmet edecek kurum, rekabetçi piyasa sürecidir.
iii. Tam Rekabet Yerine Keşif Süreci Olarak (Yarışmacı) Rekabet
Avusturya İktisat Okulu’na göre, neoklâsik iktisat teorisindeki (tam) rekabet kavramının, günlük dilde kullanılan “rekabet” sözcüğüyle bir alâkası olmadığı gibi,
Adam Smith gibi klâsik iktisatçıların kullandığı rekabet kavramıyla da aynı anlamda kullanılmamaktadır. Hayek’e göre, neoklâsik iktisadın kullandığı “tam rekabet” kavramı, belirli şartlarla tanımlanan statik bir durum olup, “bu şartlara ulaşıldığında günlük dilde kavramın çağrıştırdığı tüm faaliyetler ortadan kalkmakta, rekabet
imkânsız hâle gelmektedir.”8 Oysa rekabet kavramının ilk özelliği “dinamik bir süreç”
(Hayek, 1948: 92-94), ikinci özelliği ise “başvurulmadığı takdirde kimsenin bilemeyeceği ya da istifade edemeyeceği bir keşif süreci olgusu” olmasıdır (Hayek, 1978:
179). Bu anlamda süreç olarak rekabet ya da dinamik rekabet olarak adlandırılabilecek Avusturya Okulu rekabet kavramı statik rekabet ya da nihaî durum olarak rekabet (competition as end-state) şeklinde adlandırılabilecek neoklâsik iktisadın tam
rekabet kavramından tamamen farklıdır. Avusturya Okulu’nun rekabet kavramı
daha çok klâsik iktisatçıların “serbest rekabet” ya da “yarışmacı rekabet” (rivalrous
competition) kavramlarına karşılık gelmektedir (Blaug, 1997; Kirzner, 2000: 218).
Avusturya Okulu, dinamik rekabet kavramının neoklâsik iktisatta tam rekabet
kavramına dönüşümünü, genel denge analizinin ve onun gerektirdiği matematik-formel analizin neoklâsik iktisada hâkim olması ile açıklamaktadır. Tam rekabet varsayımı genel denge analizi için o kadar elzemdir ki, iktisatçı John Hicks
bunu “tam rekabet varsayımından vazgeçmek, genel denge teorisinin büyük kısmının
çökeceği tehdidi olarak algılanmalıdır” ifadesiyle belirtmektedir (aktaran Kirzner,
2000: 206).
Bilindiği gibi, neoklâsik iktisatta tam rekabet kavramı şu şartların eşanlı olarak
geçekleştiği durumu ifade eder: (i) Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır ve
bunların hiç biri tek başına piyasa fiyatını belirleyemezler; (ii) Kaynakların sektörler arasındaki akışkanlığında tam bir serbestlik vardır; (iii) Tüm üreticiler tıpa tıp
aynı (homojen) malı üretirler; (iv) Üretici ve tüketici olarak her birey piyasa şartları ve diğer bireylerin kararları hakkında tam bilgiye sahiptir (Hayek, 1948: 85).
Söz konusu bu şartların aynı anda gerçekleşmesi, nihaî ve statik bir durumu
tanımlar. Oysa Avusturya Okulu için asıl önemli olan iki denge arasındaki sü“Tam rekabet, [reklam, fiyat düşürme, üretilen mal ya da hizmetin iyileştirilmesi (farklılaştırılması) gibi] tüm rekabetçi
faaliyetlerin olmaması anlamına gelmektedir” (Hayek, 1948: 96).
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reçtir ve bu süreçte birey yalnızca fiyat-alıcı, önceden belirlenmiş bir plana göre
fiyat sinyallerine neredeyse otomatik yanıt veren bir varlık değildir; rekabetin de
piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının bulunması ile bir ilişkisi yoktur. Bireyler
yaratıcı faaliyetlerini zaman içinde yaşanan belirsizlikler ve değişmeler içinde
gerçekleştirirler ve bu nedenle piyasada karşılaşılan fiyatlar bir bilgi taşıma-iletme (ve dolayısıyla bireylerin kararları arasında koordinasyon sağlama) aracı, rekabet ise keşif sürecidir: piyasada herhangi bir hammaddenin üretiminde ortaya
çıkan bir kıtlık bu hammaddenin kullanıcılarına artan fiyatlar şeklinde bir bilgi
olarak yansır ve bu, eldeki hammaddenin daha etkin kullanılmasına, yerine başka bir hammaddenin ikame edilip edilemeyeceğinin araştırılmasına yol açar. İşte
piyasada rekabetin önemi girişimcileri diğer girişimcilerin göremediği fırsatları
bulup çıkartmaya, uyanıklığa, ve keşif sürecine sevk etmesidir. Kısaca rekabet,
“sonuçları önceden tahmin edilemeyen bir keşif süreci, dâima bilinmeyene doğru bir
yolculuk, öncekine göre nesneleri daha iyi yapacak yol ya da metotları bulma sürecidir”
(Hayek, 1948: 101).
Bu anlamda, girişimciler fiyat alıcı değil, aksine bu rekabetçi keşif sürecinde fiyat
ve miktar yapıcıdırlar. Girişimcilerin bu keşif süreci ve piyasa katılımcılarının giderek
daha fazla durum ve fırsatlara ilişkin daha doğru bilgilerin farkına varmaları, piyasanın sistematik bir şekilde dengeye yönelmesinin iki temel öğesidir. Ancak belirtilmesi gereken, dengelenme sürecinin mutlaka tamamlanacağı diye bir şeyin
söz konusu olmamasıdır. Çünkü bir yandan, zevkler, kaynakların elde edilebilirliği ve teknolojik imkânların ve bunlara ilişkin bilgilerin sürekli değişimi, diğer
yandan girişimcilerin cesaret ve hayal güçlerini kullanarak belirsizlik içinde aldıkları kararlar sonucunda kâr kadar kayıpların da söz konusu olması, garantili,
tek yönlü, ve kırılmaz bir şekilde dengeye yakınsanacağı anlamına gelmez (Kirzner, 2000: 19).
iv. Tekelci Piyasalar
Tam rekabet varsayımı, daha önce belirttiğimiz gibi denge kavramının geliştirilmesine temel oluşturması kadar, rekabetin yoğunluk derecesine göre piyasaların
sınıflanmasına da teorik bir kriter sağlar.
Neoklâsik iktisat teorisi tekelci piyasaları, tam rekabet varsayımlarından, çok
sayıda satıcının varlığı ve sektörler arasında kaynak akışkanlığının olması varsayımlarının geçerli olmadığı piyasalar olarak tanımlar. İlk varsayımla ilgili olarak,
tam rekabet piyasasında her bir satıcının karşılaştığı talep eğrisinin eğiminin yatay olduğu ve bunun satıcıların fiyat alıcılar (price-taker) olduğunu ifade ettiği
öne sürülür. Tekelcinin karşılaştığı talep eğrisinin eğimi ise negatif eğimlidir ve
bu da üreticinin fiyat saptayıcı (price-setter) olduğunu gösterir. Tüm bireylerin
akılcı (rasyonel) olduğu varsayıldığında, tekel-üretici fiyatını gelirini maksimum
kılacak seviyede belirlerken, tam rekabet piyasasında fiyat üreticinin maliyetlerinden tamamen bağımsızdır. Dolayısıyla üretici, tekelci piyasada, rekabetçi pi-
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yasadan daha fazla kârını artırabilir. Sonuçta, talebin fiyat esnekliğine bağlı olan
tekelci-kâr seviyesinin, ‘’tekelci güç’’ün ölçüsü olduğu ileri sürülür. Mises’e göre,
“tekel” olgusu “karar alma aşaması” ile değil, “kaynak mülkiyeti” ile ilgili bir
konudur. Tekel olgusu, piyasa süreci analizine bir istisna durum olarak görülür:
Yalnızca tekel durumunda, rekabetçi piyasa sürecinde faktör sahipleri ile tüketici
çıkar birliği bozulur ve yalnızca faktör sahiplerinin lehine bir etkinsizlikle karşılaşılabilir (Mises, 1998: 355-374; Kirzner, 2000: 165-179).
Avusturya Okulu ile neoklâsik iktisat arasında tekelci piyasa konusunda
bir diğer farklılık da, kaynakların tam akışkanlığı varsayımından kaynaklanır.
Neoklâsik iktisat teorisine göre bu varsayım tekel piyasasında piyasaya çeşitli giriş engelleri ile geçersiz kılınır. Avusturya Okulu iktisatçıları bu görüşün
Ricardo’nun “tekelin kıtlıktan kaynaklandığı” görüşüne dayandığını, kendilerinin
ise Adam Smith’in “hükümetin sağladığı imtiyazların tekele neden olduğu” görüşünü benimsediklerini ileri sürerler. Bu durumda piyasaya girişi engelleyen
etkenler, piyasa sürecinde kendiliğinden değil, bu sürece dışsal müdahalelerden
doğar. Dolayısıyla bu tekel görüşünü savunabilmek, piyasa sürecinin kendiliğinden kaynak akışkanlığını engellemediğini göstermeyi, ve neoklâsik iktisadın belli başlı piyasaya giriş engellerinin tartışılmasını gerekli kılar. Şimdi neoklâsik iktisadın öne sürdüğü belli başlı piyasaya giriş engeli yaratan etkenleri ele alalım
(Ioannides, 1992: 46-49):
-Mal Farklılaştırılması: Neoklâsik teoriye göre, piyasaya giriş engellerinden
biri satıcıların mallarını bulundukları sektördeki toplam talepten soyutlamak
için farklılaştırmaya gitmelerinden doğar. Üretici malını piyasadaki diğer (aynı
malı üreten) firmaların mallarından farklılaştırdığı ölçüde tekel olacağı düşünülür. Avusturya Okulu bu düşünceyi rekabetin bir süreç olduğu görüşünden
hareketle eleştirir: mal farklılaştırması hipotezi mal farklılaştırmasından sonra
tekel piyasasının ortaya çıktığını ifade eder. Oysa mal farklılaştırması eğilimi,
rekabetin bir sonucu, her satıcının rakiplerinden daha farklı mal sunma gayretlerinin bir yansımasıdır. Bu nedenle, Kirzner’a göre, mal farklılaştırması rekabetin
yokluğunun değil, varlığının bir kanıtıdır.
-Doğal Tekel Hipotezi: Bu hipotez, bir sektörde optimum girişim ölçeğinin çok
büyük (ve bazı hallerde buna ilâveten talebin de birden fazla firma için yetersiz)
olması nedeniyle birden fazla firmaya yer olmaması durumunu ifade eder. Bu giriş engelinin önemi, piyasa sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıktığının öne sürülmesinden kaynaklanmaktadır. Avusturya Okulu ise bu hipotezin, tekelci firma
ürününün yakın-ikame malının olmadığı gizil varsayımına dayandığını, rekabet
sürecinin ise piyasada böyle mallar bırakmayacağını, dolayısıyla doğal tekellerin
tamamen keyfî bir iradeye dayandığını öne sürer.
-Reklamlar: Üreticinin malının rakiplerinden hem daha farklı hem de daha iyi
olduğuna tüketicilere inandırmak için yaptığı harcamalar ele alındığında, üretim
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maliyeti ve satış maliyetleri ayrımı yapılır. Üretim maliyetleri malın üretim ve
tüketicilere ulaşma maliyetlerinin toplamını içerir. Satış maliyetleri ise, spesifik
bir malın talebini artırmak için, satıcı tarafından yapılan harcamaları ifade eder.
İşte bu satış maliyetlerinin tipik örneği reklam giderleridir. Oysa tam bilgi varsayımı altında (alıcılar malların her türlü niteliklerini, satıcılar da tüketicilerin tercihlerini tam olarak bildiklerinden), satış maliyetleri söz konusu değildir. Bu nedenle, satış maliyetlerinin olduğu bir piyasa tam rekabetle nitelendirilemez. Bazı
iktisatçılar reklamcılığı bir giriş engeli olarak görseler de, farklı malların nitelikleri hakkında tüketicileri bilgilendirdikleri için yararlı bulurlar. Avusturya Okulu
iktisatçılarına göre reklamın işlevi, tüketicilere mal hakkında bilgi vermek değil,
sunulan fırsatı algılamalarını sağlamaktır. Bu nedenle reklam, üründen ayrı bir
şey değil onun bir parçasıdır. Dolayısıyla, reklamcılık faaliyeti bir giriş engeli olmaktan ziyade rekabetçi davranışın tipik bir örneği olarak algılanmalıdır.
-Sermaye Maliyetleri ve Başlama Maliyetleri: Bu maliyetlerin piyasaya girişin
bir engeli olarak görülmesi, gerekli sermayenin/maliyetin yüksek olması ve tekelci firmanın reklam aracılığıyla potansiyel rakiplerin benzer mallar üretmesini
engelleyeceği düşüncesine dayanır. Avusturya Okulu ise, sermaye/başlama maliyetinin büyüklüğünün mutlak bir ölçütü olamayacağını, maliyetin büyüklüğünün girilmesi düşünülen tekelci piyasadaki beklenen kârla ilişkili olduğunu öne
sürer. Bu nedenle sermaye/başlama maliyetinin yüksek olması beklenen kârın
potansiyel rakibin bu riski almaya değmeyecek kadar düşük olmasını ifade eder.
-Patentler ve Telif Hakları: Ticarî sırlar diyebileceğimiz bu kategori zaman içinde rakipler tarafından keşfedilse bile modern yasal sistemce bir mülkiyet hakkı
olarak güvence altına alındığı ve kullanımının başkalarına yasaklandığı durumu
ifade eder. Bu konu Avusturya Okulu tarafından yeterince açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu kategorinin bir yandan yasal sistemin piyasa üzerindeki etkisi ile
ortaya çıktığı söylenirken, diğer yandan yasal sistemin de diğer sosyal kurumlar
gibi bir kendiliğinden kurum olduğu öne sürülür. Dolayısıyla mülkiyet ve sözleşme özgürlüğünün maddî-nesnelerden maddî-olmayan nesnelere geliştirilmesinin piyasa düzeninin içsel bir sonucu olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu durumda
Avusturya Okulu ya patent ve telif haklarının rekabet sürecini engellemediği ya
da piyasa sürecinin kendisinin ürettiği bir piyasaya giriş engeli oluşturduklarını
kabul etmelidir. Hayek yasal sistemin bir piyasaya giriş engeli yaratabileceğini
ve bu nedenle maddî-olmayan nesnelerin mülkiyet haklarına kuşkuyla yaklaşılmasını öne sürerken, O’Driscol ve Rizzo konuya tamamen olumsuz yaklaşmamakta ve araştırılması gerektiğini söylemektedirler.
Avusturya Okulu’nun tekellerin (monopollerin) ortaya çıkışını devletin piyasa
sürecine müdahaleleri ile açıklaması, tekelci oluşumları önlemeye yönelik hükümet politikaları konusundaki yaklaşımını da belirler: anti-tekel politikalarına
reddetme. Avusturya Okulu’na göre rekabetin topluma yararı, yalnızca tam re-
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kabet durumu ile sınırlı değildir. Elbette ki, rekabet tam olduğunda toplumdaki
kaynakların kullanımı optimal olacaktır. Öte yandan eksik rekabet durumunda da
kaynakların kullanımı olabildiğince etkin olabilir. Bu nedenle, toplumun amacı tam rekabet şartlarını sağlamak değil, fiilî rekabet süreci önündeki engelleri
kaldırmak olmalıdır. Ancak Avusturya Okulu’nun anti-tekel politikalarına karşı
çıkmasının nedeni yalnızca devletin ekonomiye müdahalesine karşı olması değildir. Diğer gerekçelerden biri devletin tam rekabet şartlarını yaratma girişimiyle
statik bir sistem oluşturacağıdır. Devlet müdahalesi tekelciliği önleme amacıyla
piyasayı kontrol eden piyasaya giriş engellerini ortadan kaldırırken bile piyasa
dinamiklerini bloke etmeye yönelir. Hayek bu konuda, “rekabetçi düzen” (competitive order) yaratmak amacıyla “düzenli rekabet” (ordered competition) yaratmama
uyarısında bulunur (Hayek, 1948). Örneğin, bir özel tekelin kamulaştırılmasında
kurumsal olarak rekabetten korunan bir kamu kuruluşu yaratılırken, rekabetin
serbest olduğu özel tekel durumunda tekelcinin gücünün üstesinden gelinebilir. Avusturya Okulu’nun anti-damping politikalarına yönelttiği eleştirilerin bir
diğeri de bilgi teorisine dayanır. Devletin tekellerle mücadele edebileceği görüşünün ardında iktisatçının somuttaki piyasanın tam rekabet şartlarından hangi
durumlarda ve ne derecede saptığını (fiyatın girişimcinin maliyetini aşıp aşmadığını) bilebileceği varsayımı vardır. Oysa Avusturya Okuluna göre, iktisatçıların
girişimcilerin sübjektif fırsat maliyetini bilebilmesi, hesaplayabilmesi mümkün
değildir. Neoklâsik tekel teorisi, bireysel girişimcilerin algılamalarından hareketle değil, piyasa dışındaki iktisatçı-gözlemcilerin algılamalarından hareketle
maliyet ve gelirleri tanımlar. Yine Kirzner’a göre, devletin anti-tekel politikalarla
ekonomiye müdahalesinin, kısa dönemde fiyatları düşürme, mal arzını çoğaltma
gibi olumlu etkileri olsa da, uzun dönemde kurumsal açıdan girişimcilerin gelişmesi için gerekli ortamı ortadan kaldırma olumsuz etkisi olacaktır.

Sonuç Yerine: Avusturya Okulu Piyasa Süreci Analizinin Uygulama
Alanları
Piyasa süreci teorisi, kökleri 1870’lere Carl Menger’e kadar uzanmakla birlikte,
temellerinin 1930’lu 1940’lı yıllarda Mises ve Hayek’in çalışmalarıyla atıldığı,
çatısının ise 1960’lı 1970’li yıllarda Kirzner ve Rothbard’ın çalışmalarıyla çatıldığı, temel sorunsalı somut piyasa ekonomilerini açıklamak olan Avusturya İktisat
Okulu’nun mikroiktisat analiz çerçevesini ifade etmektedir.
1980’lerden bu yana, özellikle son yıllarda yapılan çalışmaların ışığında diyebiliriz ki, Avusturya İktisat Okulu artık teorik çerçevesi olgunlaşmış bir paradigmaya dönüşmüştür: Okul’un çalışmalarının niteliği, yalnızca neoklâsik mikroiktisadı eleştirmenin ötesine geçmiş, iktisadın çeşitli alt dallarına ya da iktisat politikaları tartışmalarına verimli katkılar yapan, iktisat disiplinini zenginleştiren
bir yapıya dönüşmüştür. Bu tespitimizi doğrulamak üzere, çalışmamızı piyasa
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süreci analizinin uygulamalı mikroiktisadın (applied microeconomics) çeşitli alt
dallarına uygulanmasına ilişkin bazı örnekler vererek tamamlamak istiyoruz.
Her şeyden önce son 20-30 yıllık dönemde endüstriyel organizasyon, yönetim
bilimleri, stratejik yönetim, girişimcilik, ve firma teorisi gibi işletme ya da yönetim bilimleri konularında çalışanlarla Avusturya Okulu taraftarları arasında etkileşim, Avusturya Okulu’nun bir uygulama alanı olarak bu alanda oldukça verimli
sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Birkaç örnek vermek gerekirse:
•

Frederic E. Sautet, Entrepreneurial Theory of the Firm 2000,

•

Nicolai J. Foss ve Peter G. Klein, Entrepreneurship and the Firm: Austrian
Perspectives on Economic Organization 2002,

•

Roger Koppl, Austrian Economics and Entrepreneurial Studies 2003,

•

Jack Birner ve Pierre Garrouste, Market Information and Communication:
Austrian Perspectives on the Internet Economy 2004,

•

Fu-Lai Tony Yu, Firms Strategies and Economic Growth 2005,

•

Tyler Cowen ve David Parker, Market in the Firm: Market Process Approach
to Management 2007.

Bunların dışında Avusturya Okulu rekabetçi piyasa düzeninde bilginin etkinlikle ilişkisini çağdaş neoklâsik iktisat taraftarlarıyla (Grosman, Stiglitz) tartıştığı gibi
(Esteban F. Thompsen, Prices and Knowledge: An Austrian Perspective, 1992), refah
iktisadı bağlamında da bu tartışmasını sürdürmektedir: Roy Cordato, Efficiency and
Externalities in an Open-Ended Universe: A Modern Austrian Perspective, 2007.
Backhaus’un kitabı ise neredeyse Avusturya Okulu Uygulamalı İktisadı derlemesi gibidir; Finansal İktisat, Kamu Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi, Refah Devleti, Emek Ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon, İktisadî Sistemler, Tarım Ekonomisi, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi gibi çok çeşitli
alanlarda Okul’un görüşlerini tartışmaktadır: Jürgen G. Backhaus, Modern Applications of Austrian Economics, 2005.
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Henry Hazlitt ile Bir Mülâkat1
Çeviren: Hayrettin Özler
Liberal Düşünce, Cilt 15, Sayı 59 - 60, Yaz-Güz 2010, s. 51 - 58

Henry Hazlitt (1894–1993) akademya dışındaki bir kitleye iktisat teorisi ve politikasını anlatma ve lâyıkıyla yazma becerisi sayesinde Avusturya Okulu tarihine
özel bir katkı sağlamıştır. Bilimsel çalışmaları arasında The Foundations of Morality (Ahlakın Temelleri), The Failure of the New Economics (Yeni İktisadın Başarısızlığı) ve The Critics of Keynesian Economics’in (Keynesyen İktisadın Eleştirisi)
editörlüğü bulunmaktadır. En ünlü eseri olarak, dünya serbest piyasa ekonomisi
hareketi üzerinde kalıcı bir etki bırakan Economics in One Lesson’ın (Tek Derste
İktisat) yazarıdır. Hazlitt bunların dışında yirmi beş kitabın ve 5000’den fazla
makalenin yazarıdır.
AEN: İktisada merakınız ne zaman başladı?
Hazlitt: Çok erken başladı, yaklaşık 18 veya 19 yaşındaydım. Başta psikolojiye
meraklıydım. William James’in büyük bir hayranıydım, hevesim Harvard’a gidip
psikoloji okumak, bir psikoloji ve felsefe profesörü olmaktı, ama bunun yerine
anneme destek olmak için dışarı çıkıp bir iş bulmak zorundaydım.
Böylece, sonrasında bir gazetede çalışmak istediğime karar verdim, ve bunu
yapmak için bulduğum tek yol Wall Street Journal’a yönetici editör sekreteri olarak girmekti. İşe girdikten sonra borsayla ilgilenmeyi denemeye başladım. İktisat diye bir şeyin olduğunu anlamaya başladım, bu bir bilimdi ve psikoloji kadar dikkatimi vermeye değerdi. İktisat üzerine okumalar yapmaya başladım. İyi
bir zevke mi yoksa şansa mı sahiptim emin değilim, ama ilk okuduğum kitap,
Outlines of Political Economy (Siyasal İktisadın Anahatları -1911) üzerine Alf31 Ağustos 1983 tarihinde George Selgin, Don Boudreaux ve Sanford Ikeda tarafından yapılan mülâkattır. The Austrian
Economics Newsletter, Bahar 1984, Ludwig von Mises Institute. Metnin orijinali için bkz. http://mises.org/journals/aen/
aen5_1_1.asp
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red Marshall’ın bir öğrencisi S. J. Chapman tarafından yazılan küçük bir ciltti.
Sonrasında, en popüler üniversite ders kitaplarının E. R. A. Seligman ve Henry
R. Seager’a ait olduklarını keşfettim. Neticede tercihimi, ona karşı bir şekilde savunmada kalsam da, oldukça sosyalist olan Seligman’dan yana kullandım. Âdeta
bir serbest müteşebbis olarak doğmuştum. (Çok sonraki bir vakte kadar F. W.
Taussig’den habersizdim.) Her neyse, iktisatta karar kıldım, herhangi bir kursa
katılarak değil ama iktisat kitapları okuyarak. Söylediğim gibi, Alfred Marshall’ın
öğrencisi Chapman tarafından yazılan kitabı okudum. Alfred Marshall’a hiçbir
zaman kanım kaynamadı. Onun uzlaşmacı tavrından hoşlanmıyordum.
Sonra kütüphanede beni büyüleyen bir kitaba rastladım. Bu Philip H.
Wicksteed’in The Common Sense of Political Economy (Politik İktisadın Sağduyusu) isimli kitabı idi. (Daha önce kitabın adını bile duymamıştım, o sıralarda
hemen hemen başka hiç kimse de duymuş değildi. Kitap 1910’da basılmıştı ve
sanırım onu yayımından sadece bir iki yıl sonra keşfetmiştim.) Kitap bende muazzam bir etki bırakmıştı. Wicksteed “marjinal” iktisadın ilk savunucularındandı
ve Jevons’un bir öğrencisiydi, ve eseri Avusturyacı iktisada çok yakın idi. En çok
da onun etkisiyle, teorik iktisadî meseleler ile ilgilenmeye başladım.
1920’de The New York Evening Mail’in finansal editörü oldum. Finans ve iktisat
üzerine günlük köşe yazıları kaleme aldım. Bir seferinde, bir emtia piyasasını
çalışmaya ve bu piyasayı öğrenmeye karar verdim. Bunu yapmaya, hem bireysel
emtialar hem genel olarak piyasalar hakkında öğrenmek amacıyla devam ettim.
AEN: Bir serbest müteşebbis olarak doğduğunuzdan bahsettiniz.
Hazlitt: Hemen hemen. Sanırım bunun ilk nedenlerinden birisi çocuk yaşlarda,
The Galveston Flood adlı bir lunapark gösterisinde bir elektrikçi olan amcamla beraber geçirdiğim bir yaz ile ilgili. Gösteri sahipleri, daima müşterilerin gelmesi
umuduyla bekler dururdu. Kimse gelmezdi. Ama Dört Temmuz’u iple çekerlerdi.
Sonra insanlar akın ederdi. Ama o yaz Dört Temmuz’da bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı. Hiç kimse, Lunaparka bile, gelmedi. Müteşebbislere yönelik
derin bir empati kazandım. Onları ahlâksızca kazanç sağlayan kişiler olarak değil,
öngörülmez zararlara katlanabilen kişiler olarak görüyordum. Bu deneyim benim
serbest teşebbüsten yana olmamı sağladı. Kâr etmenin, doğru karar vermek kadar, epey bir şansı da gerektirdiğini öğrendim.
AEN: İktisada olan ilginiz açık bir şekilde oldukça ânîden artmış olduğu için, gazeteciliği bırakıp bir akademik kariyeri takip etmeyi düşündüğünüz bir nokta oldu mu hiç?
Hazlitt: Yapamadım; çarem yoktu. Bir süreliğine City College’e devam etmiştim
çünkü öğrenim harcı almıyorlardı, ama para kazanmak üzere bir iş bulmak için
bir yıl içinde okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Bu yüzden ancak lisans ve lisansüstü eğitim aldıktan sonra akademik bir iş bulabilirdim.
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AEN: Avusturya Okulu ile ilk tanışmanız ne zaman oldu?
Hazlitt: Söylemesi zor. Elbette Wicksteed’i okuyarak elbette yaklaşmıştım. Arkadaşlıklarım ve tercih ettiğim kitaplar açısından çok şanslıydım. Daha sonra
kişisel olarak tanıdığım Benjamin M. Anderson’un bir kitabını okudum. Bu onun
1917 tarihli The Value of Money (Paranın Değeri) adlı kitabıydı. Anderson, başta
Irving Fisher ve onun paranın mekanik miktar teorisi olmak üzere, para üzerine
yazanların neredeyse hepsinin keskin bir eleştiricisiydi. Mac Anderson Almanca
okurdu ve para hakkında birçok Alman yazarla tartışmıştı. Ludwig von Mises’ın
Theory of Money and Credit (Para ve Kredi Teorisi) adlı eserinin Almanca baskısına işaret etti ve şunu yazdı: “Bana öyle görünüyor ki, von Mises’te çok takdire
değer bir netlik ve kabiliyet var. Onun Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel’i
fevkalâde mükemmel bir kitap.” Bu beni etkilemişti.
İngiltere’de Jonathan Cape, Mises’in Socialism’ini 1936’da İngilizceye kazandırdıktan sonra The Economist’de kitabın bir eleştirisini okudum, Cape’ten bir kopyasını rica ettim ve nihayet bir tane edindim. New York Times’da kitap hakkında
bir eleştirimi yayınladım. Kitap hakkında fevkalâde şevkli idim ve ondan “zamanımızda yazılan bir klâsik” olarak bahsetmiştim. Bu eleştirimin bir kopyasını
Mises’e postaladım. (O sırada Cenevre’de yaşadığını Cape’den öğrendim). Lu bana
bir cevap yazdı. Bu bizim yazışmalarımızın başlangıcı idi. 1940 yılında bir gün
bir telefon geldi. Karşı taraftan gelen ses “benim, Mises” diyordu. O zamandan
beri birçok arkadaşıma da anlattığım gibi, sanki beni birisi arıyor ve “benim, John
Stuart Mill” diyordu. Mises’e bir “klâsik” diye atıfta bulunmuştum ve bir klâsiğin
sizi telefonla aramasını beklemezsiniz! Her neyse, bu tanışıklığımıza yol verdi.
Çok daha önceleri Böhm-Bawerk’in Karl Marx and the Close of His System’ini (Karl
Marx ve Sisteminin Bitişi) okumama rağmen, bu benim Avusturyacı iktisatla
adamakıllı tanışmamdı.
AEN: Mises 1940’ta Amerika’ya geldi ve siz onun yakın bir arkadaşıydınız. O zamanlar ne durumdaydı?
Hazlitt: Ciddî maddî problemler yaşıyordu. Mises bana bu sorunlara dâir bir
tek kelime etmedi ama eşi Margit bahsetti. Akademik dünyada yakından tanıdığım çok az insan vardı. Fakat o zamanlar, New York’taki New School for Social
Research’ün idareciliğini yapan Alvin Johnson’un birçok Alman mülteciye orada
öğretmenlik işi verdiğini biliyordum. Böylece, evimde Lu ve Margit, Alvin Johnson ve diğer birkaç kişinin davetli olduğu bir akşam yemeği verdim. Johnson’ı
bir kenara çekip Mises’e muhtemel bir iş teklifi yapıp yapamayacağını sordum.
Johnson’un tek söylediği “o oldukça sağ tarafta, değil mi?” oldu. Alvin Johnson’ın
bu işleri hep Alman sosyalistlere verdiğini o zaman anladım. Ama sonunda
Mises’ın Omnipotent Government (Kadir-i Mutlak Devlet) ve daha sonra Human
Action (İnsan Eylemi) adlı, her ikisinin de yayıncının talebi üzerine İngilizce editörlüğünü üstlendiğim eserlerinin Yale University Press tarafından yayınlanmasını sağlamıştım.
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AEN: Kariyeriniz süresinde, serbest piyasa taraftarlığından müdahaleciliğe doğru âni
bir dönüşüm var mıydı?
Hazlitt: Sadece aşamalı olarak. Başta bilinçli bir dönüşüm değildi. Mesela Seligman ve diğer popüler ders kitabı yazarlarında sosyalistçe fikirler oldukça fazlaydı. Muhtemelen Seligman’ın kendisi sosyalistçe eğilimlerinin boyutunu fark
etmemişti. 1933’ten başlayarak New Deal ile birlikte sosyalizm oldukça ânîden
geldi, ama bu sosyalist bir isim altında olmadı.
AEN: Serbest piyasadan yana görüşleri olan herhangi bir kişi yıllar önce bir dinleyici
kitlesi bulmakta kolay bir döneme sahip oldu mu? Ve bu kişinin inançları hakkında
artık çok açık olamadığı bir noktaya gelinmedi mi?
Hazlitt: İktisatçıların çoğu farkında olmadan bu politik akıntıdan etkilendi.
1946’da Economics in One Lesson adlı kitabımı yazdığımda, iktisat literatürünün
ekserisinin zaten ne kadar sosyalist bir duruş sergilediğini pek fark etmemiştim.
Bu benim için hayırlı bir şeydi çünkü kitabımda öfke yoktu; sadece kontrolcüler
ve fiyat sabitleyicilerle kafa buluyordu. Sanırım okuyucuyu çeken şeylerden biri
kitapta çok az öfke olmasıydı. Sadece, müdahalecileri âdeta ne hakkında konuştuklarını bilmeyen kişiler olarak gösteriyordu.
AEN: 1944 yılının Bretton Woods anlaşması konusuna dönelim. Belli ki siz ve Benjamin Anderson bu anlaşmanın ardında pusuda bekleyen belâ hakkında fikri olan bir
avuç kişiden biriydiniz. O zamanlar uyarılarınızın politikalar üzerinde dikkate değer
hiç bir etki yaratmaması gerçeğini nasıl yorumluyorsunuz?
Hazlitt: Doğrusu ben de bilmiyorum. Şu aralar From Bretton Woods to World Inflation (Bretton Woods’tan Dünya Enflasyonuna) diye bir kitap yazıyorum. 1944
ve 1945’te Bretton Woods konferansı sırasında Bretton Woods kapsamında verilen kararlar üzerine New York Times’da çıkan bütün başyazıları ben yazıyordum.
Hatırlayabileceğiniz gibi, bu konferansın öncü rehberi John Maynard Keynes idi.
Delegeler her gün enflasyona neden olan kararlar alıyorlardı. Yılmadan usanmadan bu kararların enflasyonist olduğuna işaret ettim. Benden başka kimse söylediklerime işaret etmiyordu ve söylediğim şeye hiç kimse herhangi bir dikkat
sarf etmedi. Hakikaten, zannederim çok ama birçok kişi New York Times’ın böyle
garip, eksantrik bir duruş sergilemesine şaşırmaktaydı. Temsil edilen 43 ülkenin
tamamı Bretton Woods programını kabul eden anlaşmayı imzaladıktan sonra,
Times’ın yayıncısı Arthur Sulzberger beni ofisine çağırdı ve dedi ki; “Bak Henry,
bu şeyleri yazmana izin veriyorum, yazdıkların hakkında kuşkularım olmasına
rağmen, ama şimdi 43 ülke bu anlaşmayı kabul ettiğinden, Times’ın ona karşı çıkmaya nasıl devam edebileceğini göremiyorum.” Cevaben dedim ki, “Sayın Sulzberger, madem böyle hissediyorsunuz, New York Times’ta bu anlaşma üzerine
daha fazla başyazı yazmaya devam edemem; inanıyorum ki, bu anlaşma çok zarar
verici.” Yani, anlaşma üzerine yazmaya devam ettim, ama bunu yalnızca finansal
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sayfadaki imzalı köşemde yaptım, ancak Times’ın sahipleri ile aramda bu nedenle
gergin bir ilişki vardı.
AEN: Biraz konu dışı ama Benjamin Anderson’u çok merak ediyorum. Bu tür bir enflasyona karşı 1920’li yıllar boyunca gayretle savaştı ve sonrasında da bu uzun mücadelesini epey devam ettirdi. Tavsiyelerinin asla dinlenmediğini gördüğü için gücenmiş
birisi miydi?
Hazlitt: Evet, gücenmiş hâle geldi. Landon’un FDR’a (Franklin Delano Roosevelt)
karşı başkanlık yarışını sürdürdüğü dönemlerde evime uğradığını hatırlıyorum.
Radyo beyanları akmaya başladığında Mac başını salladı ve “bu bir toplu saldırı
(mob)” dedi. Oldukça keyifsizdi ama yazılarının gücenme yüklü olduğunu asla
düşünmüyorum. Analitikliği ve objektifliği korudular.
AEN: Peki ya para reformu hakkındaki görüşleriniz? Enflasyon hakkındaki kitabınızdan bu yana oldukça değiştikleri söylenilebilir mi?
Hazlitt: Ben hâlâ altın standardına inanan birisiyim. Ve hâlen merkez bankası
Fed’in sürekli artan enflasyondan sorumlu olduğuna inanıyorum. Ve geçen yıllardaki enflasyonist yasalar yüzünden, para ve kredilerde nicel bir artışın yanında
kredi kalitelerinde sürekli bir düşüş mevcut. Gitgide artan tehlikeli bir enflasyona
doğru yol alıyoruz.
AEN: Parasal bir sistemde hükümetin herhangi bir rolü olmalı mı?
Hazlitt: Hâlihazırda muazzam bir rolü var. Hükümeti şu an olduğu yerde kilitlemenin siyasal zorlukları muazzamdır. Benim kafamdaki soru şu: Ne yapılmalı
sorusunu mu yoksa ne yapılabilir sorusunu mu tartışmalıyız? Hükümet ne yapmalı diye sorarken acaba yeterince gerçekçi oluyor muyuz? Sağlam bir paraya
ulaşmak için gerçek bir ihtimâl var mıdır?
AEN: Yalnızca tartışmanın amacına uygun olarak, acaba sağlam para sağlayacak bir
sistemin başarılması ihtimâli herhangi bir hükümet düzenlemesi olmadan daha fazla
olabilir mi? Yoksa, ideal bir sistemde bile, bir nevi denetim olmalı diye mi düşünüyorsunuz?
Hazlitt: Bu zor bir soru. Hükümet resmin içinde olduğu müddetçe eğilim daha
fazla enflasyon yönündedir. Siyasal güçlerin dikte ettiği budur. Ancak, bankacılığın bütün kontrollerinin ânîden kaldırılması konusunda tereddütlerim var. Federal Reserve bir enflasyon makinesi olmakla beraber, Federal Reserve Sistemi
geliştirilmemiş olsaydı ne olurdu bilmek zor. Bu konuda kararsızlıklara sahibim.
Avusturya Okulu içinde birçok arkadaşımın bankacılıkta tüm hükümet denetiminin kaldırılmasını savunduklarını biliyorum, ancak ben bu durumu pek temkinli
bulmuyorum. Hükümetler resmin tamamen dışında olduklarında parasal sorunların kendi kendine çözüleceği konusunda keşke daha güçlü kanaatlere sahip olsaydım. Biliyorum ki, Mises serbest bankacılığa inanmıştı, ve onun bu muhakemesine oldukça saygı duyuyorum, ama yine de tüm hükümet denetimlerinin
kaldırılması konusunda ihtirazî kayıtlarım var.
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AEN: Piyasa mekanizmasının çalışabileceğini gösterme konusunda ispat yükü piyasa
savunucularına mı yoksa müdahalecilere mi düşer?
Hazlitt: Hangi grubun bu yükü taşıdığı konusunda emin değilim. Fakat hemen
dürüstçe kabul etmeliyim ki, kişisel olarak hükümetin rolü üzerindeki sınırların
tam olarak ne olması gerektiği konusunda şüphelerim var. Pratik iyi bir kural
muhtemelen şöyle olmalı: Şüpheye düştüğünde kontrol etme. Buna rağmen, gerçek soru bu şüphelerin ne zaman meşru olacağıdır? Hükümetin müdahale etme
hakkı olduğunu kabul ettiğimiz yerde bile, hükümetin yanlış şeyi yapma ihtimâli
bir şekilde olacaktır. Ben müdahaleye karşı sınırların nerede çizileceği konusunda tam çözüme sahip olduğumdan eminim demek yerine, sadece kuşku alanlarını
kabul ediyorum. Hattın yalnızca nerede çizileceği konusunda şüphelerimin temelini izah edebilmem için uzun bir zaman gerekir.
AEN: Siz aynı zamanda Keynesyen düşüncenin uzun soluklu eleştiricilerinden birisiniz elbette, ve The Failure of the New Economics (Yeni İktisadın Başarısızlığı) kitabınız
bu anlamda bir mihenk taşıydı. Bazı insanlar sizin, analizlerinizde, Keynes’in inceliklerini gerçekten kavramadığınızı, gerçek mevzuyu ıskaladığınızı söylüyorlar. Buna
nasıl cevap verirsiniz?
Hazlitt: Eğer o sırada asıl noktayı ıskaladıysam hâlâ ıskalıyorum demektir. Doğrusu, yakın zamanda, Reason dergisi için Keynes’in Economic Consequences of the
Peace’i (Barışın Ekonomik Sonuçları) ile birlikte Mises’in yeni tercüme edilen
Nation, State, and Economy’sinin (Ulus, Devlet ve Economi) eleştirilerini yazdım,
çünkü bu iki kitap birçok benzerliklere sahip. İlk önce her ikisi de 1919’da piyasaya çıktı. (Mises kitabını Keynes’in The Economic Consequences’i yazmasından
yaklaşık üç ay evvel yazmıştır). Benzerliklerine rağmen, Keynes o sırada dahi
kapitalizme alaycı iğnelemeler yapmaktan kendini alıkoyamamıştır. O zamanlar
kendisi Alfred Marshall’ın bir öğrencisiydi ve Cambridge Okulu’ndan bir “hemen
hemen klâsik iktisat yanlısı” olarak adlandırdığımız şeydi. 1919’da hem Mises
hem Keynes Almanya’ya yüklenen savaş tazminatının boyutuna esefleniyordu.
AEN: Fakat siz Keynes’in gerçekten çok derin bir yazar olduğu görüşünü kabul etmediniz.
Hazlitt: Hayır. The Economic Consequences şu ana kadar yazılmış en etkili
enflasyon ikazlarından birini içermektedir. Ancak, aynı adam 1936’da değişti, ve
enflasyonu işsizliğin temel çözümlerinden birisi olarak tavsiye eden General Theory
kitabını yazdı. Keynes muhtemelen gerçekte tavsiye ettiği şeyin enflasyon olduğunu fark etmedi bile; sadece hükümet borçlanması ve kredi genişlemesini
tavsiye ettiğini düşündü. Şüphesiz, onu böyle bir gidişatın istihdam yaratacağı
sonucuna inanmaya yönelten aynı mantık, bu borçları kapama ve kredilendirmede genişlemeyi azaltmanın işsizliği eski haline getireceği sonucuna yönlendirmeliydi. Sadece hiç bitmeyen enflasyon onun tam istihdamını devam edebilirdi.
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AEN: Fakat Keynes çok zeki bir adam değil miydi?
Hazlitt: Gerçekten, çok zeki bir adam, çok zeki bir yazar, çok hazırcevap bir yazar.
Fakat zeki bir yazar olmakla zeki bir iktisatçı olmak birbiriyle karıştırıldı. Zeki bir
iktisatçı değildi. Zekâ ile derinliği birbirine asla karıştırmamalıyız.
AEN: Friedman ve Meltzer tarafından benimsenen monetarizm tipini Keynesyenizm’e
verilen bir cevap olarak neden yeterli görmüyorsunuz?
Hazlitt: Milton Friedman tarafından önerilen parasalcı görüş gerçekte mekanik
bir paranın miktar teorisidir. Fiyat düzeyinin, yani fiyatların bir ortalamasının
piyasaya çıkarılan kâğıt para miktarıyla orantılı olarak artacağını varsaymaktadır. Bu belli bir dönem için geçerli olabilir, fakat paranın değeri basılan para
miktarıyla mekanik ve orantısal olarak belirlenmez. Halkın psikolojik güçlerince
belirlenir. İnsanlar paranın değerinin ânîden çökeceğini beklediklerinde, bir panik patlak verebilir. 1920–23 Alman enflasyonu buna bir örnektir. Fiyatlar basılan
para miktarıyla aşağı yukarı orantısal olarak belli bir süreliğine yükseldi. Ancak
insanlar paniğe kapıldıkları için, fiyatlar birden bire para arzından daha hızlı bir
şekilde şişti. Elbette, nicel değerlendirmelerce etkilense de, diğer emtialarda olduğu gibi paranın değerini belirleyen şey psikolojik güçlerdir.
AEN: Siz Keynes’i kalıpsal düşünceye ve fikirlerinin hatalı matematiksel kesinlikteki
sunumlarına başvurduğu için eleştiriyorsunuz, fakat monetaristlerin eserlerinde Keynesyen kural ve yöntemlere göre çalışmaya karar vermelerinin bir anlamı yok mu?
Hazlitt: Kesinlikle. Keynes de az veya çok orantısal monetarizmi kabul etmiştir.
AEN: İktisadın bugünkü durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha doğru
düşünceye bir dönüş eğilimi görüyor musunuz, yoksa bu eğilim tam aksi yönde mi?
Hazlitt: Avusturya Okulu, çok şükür ki sayıları artıyor, daha doğru ve daha hassas
düşünmeye doğru bir dönüş eğilimini temsil etmektedir. Fakat popüler ve siyasal
düşünce gittikçe daha fazla müdahaleciğe ve sosyalizme doğru sürükleniyor.
AEN: Bu eğilimde herhangi bir değişim görmüyorsunuz yani?
Hazlitt: Bir sonraki eğilimin ne olacağını tahmin etmek çok zor. Fakat mevcut
eğilim müdahalecilik yönündedir. Avusturya Okulu hariç, serbest-girişim taraftarlığına doğru bir eğilim varsa bile, ben kesinlikle bundan emin değilim.
AEN: 1974 South Royalton konferansından bu yana Avusturyacı iktisadın gelişiminden memnun musunuz? O zamandan bu yana bir şeyleri başardığımızı hissediyor musunuz?
Hazlitt: Memnunum ve hissediyorum. Avusturya Okulu sayısal olarak büyümektedir. Teorik atılımlar gerçekleştirmektedir. Son derece ümit verici genç yazarlar vardır içinde.
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AEN: Avusturyacılar kendilerini ya Misesyen praksiyoloji kampında ya da Hayekyen evrimsel-kurumlar kampında saflaştırıyor gibi görünüyor. Bu konuda düşünceleriniz nedir?
Hazlitt: Hayek, Mises’ın büyük bir hayranıdır fakat Mises’ı Jeremy Bentham’la
karşılaştırmaya rağbet eder. Hayek kendi yaklaşımının Mises’in yaklaşımına
göre daha az dogmatik ve katı olduğunu düşünür. Fakat ben bulanık sınırlara
sahip olmayan kesin biçimli birleşik bir sistem inşa etme çabasının mutlaka kınanması gerektiği hususunda çok da emin değilim.
AEN: Son bir soru olarak, Bretton Woods üzerine çıkacak olan kitabınızın dışında,
üstünde çalıştığınız başka bir şey var mı, öğrenmek isteriz?
Hazlitt: Şu ana kadar yaklaşık yarım düzinelik bölümünü yazdığım bir kitap var
aklımda. Siyaset Çözümlenebilir mi? (Is Politics Insoluble?) olarak adlandırılacak.
Devletin gerçek gündemi ne olmalı sorusu üzerine bir kitap. Aynı zamanda, ideal
devlete ait işletilebilir bir kurallar setinin çizilmesinin dahi mümkün olup olmadığını da sorgulamaktadır. İdeal bir devlet için planlar yapmanın, bireylerin güce
ulaşma tutkusunun böyle bütün ideal devletleri sonsuza kadar ütopikleştireceğini
bilirken, bir anlamı var mıdır? İdeal bir devlet için kurallar koymak mümkün mü
yoksa bu sadece hayal kurmanın bir başka yolu mu?
AEN: Az önce köktenci serbest piyasa çözümleri hakkında bazı ihtirazî kayıtlar dile
getirdiniz; şimdi siyasal düzenlemeler ile ilgili bir kötümserlik sergiliyorsunuz. Öyle
veya böyle A New Constitution Now (Artık Yeni Bir Anayasa) kitabınızı yazdığınız
güne göre daha şüpheci görünmektesiniz. Eski çalışmanıza geri dönüp, soruları yeni
baştan soruyor musunuz?
Hazlitt: Evet, bunu yapıyorum. A New Constitution Now’ı yazarken, parlamenter
hükümetin bizim kendi başkanlık sistemimizden daha iyi bir yönetim şekli olmaya eğilim göstereceğinden emindim ve hala öyleyim. Başkanların kalitesini
gittikçe aşağı çeken bir seçim yöntemimiz var. Bir başbakan olarak seçilen kişi,
bizim sistemimizle seçilen bir başkandan, ister istemez daha iyi biri olacaktır,
zira bizim sistemimiz altında takvim ve saat tarafından yönetiliriz. Ancak artık,
en arzu edilebilir kişileri iktidara taşıyıp taşıyamayacağı konusundaki şüphelerim parlamenter sistem için bile artmaktadır. Tüm bunlara rağmen, neredeyse
sistematik olarak daha kötü olacak başka bir yönetim şekline dönmektense, demokrasinin tehlikeleri altında yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Her neyse,
yaşım ilerledikçe tüm cevaplarıma dair kendimden eskiye nazaran daha az emin
olduğumu fark ediyorum.
AEN: Doğrusu, piyasa fenomeni hakkında bilgi ve anlayışa sizin kadar sahip olan
birinin bu sorulara emin cevapları olmadığına göre, bu, kesinlikle Avusturyacıların
yapması gereken daha çok işin var olduğuna işaret etmeye yarar. Teşekkür ederiz, Sayın Hazlitt.
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The core of Ludwig von Mises’ thought is the theory of human action, or praxeology, the general science he seeks to articulate. Within this general science is
included—embedded in it—catallactics, or the science of exchange (Mises [1949]
1996: 1–3; hereafter M). Consequently, to Mises everything we seek to study in
economics stems ultimately from individual choice, the key to which is subjectivist economics (stemming from the 1870s revolution by Menger, Jevons, and
Walras). Thus, ‘‘Choosing determines all human decisions. In making his choice
man chooses not only various material things and services. All human values
are offered for option. All ends and all means . . . are ranged in a single row and
subjected to a decision which picks out one thing and sets aside another’’ (M, p.
3). Moreover, ‘‘Human action is necessarily always rational’’ (M, p. 19). For Mises this is a truth, not a hypothesis to be tested that can be right or wrong. This
is because praxeology is neutral with regard to any value judgments concerning
its data—that is, the ultimate ends chosen in human action. Hence, there is no
objective basis for asserting that anyone’s choices can be irrational.
Externalities (whether costs or benefits) are not a problem in principle for
Mises because he saw clearly, as did Coase, that these involve the delineation of
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property rights—the problem of no man’s property, or public free access resources. The problem is one of holding individuals accountable though liability for
those costs of human action that are borne by others. Mises sees the principle of
liability as being widely accepted; any alleged deficiencies he attributes to loopholes ‘‘left in the system’’ (M, p. 658). Finally, in this thumbnail sketch there are
the well-known strong views of Mises against intervention: ‘‘There are hardly
any acts of government interference with the market process that, seen from the
point of view of the citizens concerned, would not have to be qualified either as
confiscations or as gifts. . . There is no such thing as a just and fair method of
exercising the tremendous power that interventionism puts in the hands of the
legislature and the executive’’ (M, p. 734). We also see even the foreshadow of
rent seeking and public choice when he summarizes his discussion of corruption,
as inevitably ‘‘a regular effect of interventionism’’ (M, p. 736). So the theory of
choice is much more than the ‘‘economic’’ side of human endeavor—it is central
to all human action.
I first read Mises when I was a senior at CalTech, graduating in electrical engineering. It was one of several reasons why I subsequently shifted to economics.
Reading Mises after 50 years, I am impressed with how stimulating, relevant,
and crisp Human Action is for the state of economics at the end of the second
millennium. It has endured well because many of its major themes—property
rights, liability rules, the efficacy of markets, the futility of interventionism, the
primacy of the individual—have become important elements in microeconomic
theory and policy. Moreover, these themes have become important because of
Mises, Hayek, and others on the fringe (e.g., Coase, Alchian, North, Buchanan,
Tullock, Stigler, and Vickrey, to name a few) and not because of mainstream economic theory. There is plenty in Mises to update because of things we think we
now know that we did not know 50 years ago. But Mises’ basic message as to how
economies function is as good today as it was then. What has changed with great
leaps is the methodologies for studying the nature of human decisionmaking. In
this brief encounter I am going to pick up several themes in Mises that I will use
to illustrate this change. I will also complement that discussion with some commentary on Hayek, for this year is the 100th anniversary of his birth. So there is
much to celebrate with the Austrians.

On Human Action and Laboratory Experiments
Mises’ views on experimental methods reflect the methodological outlook that
was universal in the profession 50 years ago—namely that economics is necessarily a nonexperimental science:
There are . . . some naturalists and physicists who censure economics for not being
a natural science and not applying the methods and procedures of the laboratory. . .
.But the experience to which the natural sciences owe all their success is the experi-
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ence of the experiment in which the individual elements of change can be observed
in isolation . . . the experience with which the sciences of human action have to deal
is always an experience of complex phenomena. No laboratory experiments can be
performed with regard to human action. We are never in a position to observe the
change in one element only, all other conditions of the event remaining unchanged
[M, pp. 7–8, 31].

My view is that the reason economics was believed to be a nonexperimental
science was simply that almost no one tried or cared. Mises’ view was universal
then, and is still frequently encountered. Thus, Charles Holt, a distinguished and
leading experimentalist, was warned by his advisor that experimental economics
‘‘was a dead end in the 60s and it would be a dead end in the 80s’’ (Kagel and Roth
1995: 428, n. 8). What is not clear is why what had been a dead end in the 1960s
survived to be a new dead end in the 1980s. In the few remaining months of 1999,
I look forward to it being another dead end in the 1990s. I am reminded of Paul
Samuelson’s quip that science advances funeral by funeral.
In fact, last year was the 50th anniversary (passed without recognition) of
the first paper about market experiments in economics (Chamberlin 1948). What
Chamberlin thought he showed was that competitive market theory does not
work. (Although the experiments run in his classes were designed to set the stage for the need for his theory of monopolistic competition, his experiments did
not show that markets fail to yield substantial gains from exchange). My critique
and modifications of the Chamberlin experiment, including the introduction of
monetary rewards, and a change in focus to the role of institutions (‘‘market organization’’) are reported in Smith (1991: 1–55). Once the important role of institutions (the rules of a particular market) is recognized, there is nothing strange
or unusual about Chamberlin’s results. Experimental economics is strongly supportive of Mises’ theory of market prices, but also for equilibrium theory under
stationary and even dynamically shifting conditions. All equilibrium theory was
seen by Mises as an ‘‘imaginary construction’’ (M, pp. 250–51). As indeed it was,
as were many of Mises’ important contributions. Such is the nature of theory, all
of which was developed without an expectation that anyone would actually try to
test it in the laboratory. What market experiments did for me was to bring to life
this ‘‘imaginary construction.’’ Before my very eyes people with private information, who therefore had no prevision of the ends they were achieving, maximized
the gains from exchange and approximated equilibrium outcomes.
There have now been many hundreds, probably thousands, of experimental demonstrations of the power of markets—especially when organized under the ‘‘double auction’’ institution common in all financial and commodity markets—to
yield efficient competitive outcomes, but also in posted offer and one-price sealed
bid-offer clearing markets (see Kagel and Roth 1995, Davis and Holt 1993, Smith
1991). These results, which have been replicated by a host of investigators, are
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robust with respect to the subject pools used: undergraduates, graduates, high
school students and teachers, businessmen and women; then in the mid-1980s we
ran an experiment using administrative employees of the Department of Energy
making it plain that regulators could just as naturally make a market.
What we learn from such experiments is that any group of people can walk
into a room, be incentivized with a well-defined private economic environment,
have the rules of the oral double auction explained to them for the first time, and
they can make a market that usually converges to a competitive equilibrium,
and is 100 percent efficient—they maximize the gains from exchange—within
two or three repetitions of a trading period. Yet knowledge is dispersed, with no
participant informed of market supply and demand, or even understanding what
that means. This strikingly demonstrates what Adam Smith called ‘‘a certain propensity in human nature . . . to truck, barter, and exchange one thing for another’’
(Smith [1776] 1909: 19). Also, it demonstrates Mises’ assertion that ‘‘Everybody
acts on his own behalf; but everybody’s actions aim at the satisfaction of other
people’s needs as well as at the satisfaction of his own. Everybody in acting serves his fellow citizens’’ (M, p. 257).

On Evolution and the Primitive Mind
Mises’ understanding of evolution accords well with contemporary interpretations, such as that of evolutionary psychology (Tooby an Cosmides 1992).
The human mind is not a tabula rasa on which the external events write their own
history. It is equipped with a set of tools for grasping reality. Man acquired these
tools, i.e. the logical structure of his mind, in the course of his evolution from an
amoeba to his present state. But these tools are logically prior to any experience.
. . No facts provided by ethnology or history contradict the assertion that the logical structure of mind is uniform with all men of all races, ages and countries [M,
pp. 35, 38].

This is essentially the current evolutionary psychology perspective on evolution, mind, and, specifically, natural language. The claim that we acquire mental
tools prior to experience is particularly well illustrated in the study of how we
acquire language: ‘‘When researchers focus on one grammatical rule (examples
in English are the algorithms that add ‘-s’ to a regular noun to form its plural; and
to add ‘-ed’ to form the past tense of a regular verb) and count how often a child
obeys it and how often he or she flouts it, the results are astonishing: for any rule
you choose, three-year-olds obey it most of the time’’ (Pinker 1994: 271). The interpretation is that the brain comes preequipped with circuitry ready to absorb
the syntax of any language; initialization of the circuitry requires only exposure
to talking others to set the switches. The exceptions (errors) of three-year-olds
actually help to prove the principle: ‘‘two mans are at the door,’’ or ‘‘he builded
the house.’’ Irregular verbs and nouns have to be memorized, and dubbed in by
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a mental process that first blocks the inflection algorithm, then dredges up the
irregular case from memory. Many irregular cases are rarely used by adults, so
it takes longer to develop the blocking/substitution process, and the three-yearold always substitutes the regular-case algorithm. This is how language modules
in the brain naturally work. Adults do the same. How often do you hear the past
tense of strive (strove) or tread (trod)? For many, so rarely that they regularize with
strived or treaded (Pinker 1994: 273–76). In fact, strove and trod tend to sound pretentious to many ears, suggesting that the user knows something important that
you do not. Note that the use of inflection algorithms is the brain’s way of conserving scarce memory and access resources. You only need to store in memory the
basic roots and stems, then invoke autonomic algorithms to leverage the basic
words into a far larger vocabulary. Thus, ‘‘an average American high school graduate knows 45,000 words—three times as many as Shakespeare managed to use
. . . in his collected plays and sonnets’’ (Pinker 1994: 150).
But some reject these interpretations of language, arguing that our language
ability is not an adaptation but an exaptation—a device that evolved for other
purposes but is seized or recycled for a new purpose (Gould and Vrba 1981). Such
views, however, seem to me to be diversionary. Adaptation can be complex, and
seizing a module that to a biologist ‘‘looks like’’ it has been developed for another
purpose is just one of the many paths that evolutionary adaptation can take. It is
a wise person indeed who can say what a particular biological mechanism originally evolved for. You do not have to believe that language developed because a
protohuman spoke a word that increased the person’s fitness, and that this word
gene then flourished in the population. Mises does not pretend to know how evolution has created human mental capacity, but for him it is just as natural to think
of the mind as an evolved phenomenon as it is to believe that the evolutionary
process created arms and legs.
Gould and Lewontin (1979) have accused many evolutionary biologists of assigning too much credence to natural selection. Mises’ intellectual descendants
will find amusement in Pinker’s (1994: 359) assessment of the influential paper
by Gould and Lewontin: ‘‘One of their goals was to undermine theories of human behavior that they envision as having right-wing political implications.’’
Harvard’s Gould is of course a prominent example of the claim by some wag that
the only Marxists left in the world are teaching in British and American universities. It seems that left-wingers who promote the perfectibility of humans through social (i.e., government) control fear the implications of ascribing too much
influence to nature, while right-wingers (at least the subset who are strong on
limited government) fear the statist implications of human malleability. This is
the nature versus nurture debate, which is fraught with underground political biases. Mises comes down on the side of nature in arguing that the mind has tools
that are not part of experience. But the mind has those tools because they were
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adaptive, because they flourished in environments that did not block their expression. Thus an important contemporary view is that of the coevolution of nature
and culture—culture influences that which survives and flourishes, and nature
influences what is more or less malleable.

On Conscious versus Unconscious Action
Here Mises has been overtaken by recent trends in neuroscience, for he states,
‘‘Conscious or purposeful behavior is in sharp contrast to unconscious behavior,
i.e. the reflexes and the involuntary responses of the body’s cells and nerves to stimuli’’ (M, p. 10). He wants to claim that human action is consciously purposeful.
But this is not a necessary condition for his system. Markets are out there doing
their thing whether or not the mainspring of human action involves selfaware
deliberative choice.
He vastly understates the operation of unconscious mental processes. Most
of what we know we do not remember learning, nor is the learning process accessible to our conscious experience—the mind. A normally developing child
has learned a syntactically correct natural language by the age of four, without
having been taught. As noted by Pinker, ‘‘Children deserve most of the credit for
the language they acquire. In fact we can show that they know things they could
not have been taught’’ (Pinker 1994: 40). Even important decision problems we
face are processed by the brain below conscious accessibility. This is apparent
when you are struggling with a decision, or trying to solve a problem, then go to
bed, and wake up having made significant progress or found the solution. As the
neuroscientist, Michael Gazzaniga, has noted with characteristically plain prose:
By the time we think we know something—(namely that) it is part of our conscious
experience—the brain has already done its work. It is old news to the brain, but
fresh to ‘‘us’’ (the aware mind). Systems built into the brain do their work automatically and largely outside of our conscious awareness. The brain finishes the work
half a second before the information it processes reaches our consciousness. . .
.We (that is, our minds) are clueless about how all this works and gets effected. We
don’t plan or articulate these actions. We simply observe the output. . . The brain
begins to cover for this ‘‘done deal’’ aspect of its functioning by creating in us the
illusion that the events we are experiencing are happening in real time—not before
our conscious experience of deciding to do something. [Gazzaniga 1998: 63–64].

Indeed, one of the puzzles of neuroscience is why the brain fools the mind
into believing it is in command of mental activity. But none of this changes the
import of Mises’ argument. Markets are one of the social brain’s means of extending its capacity for information processing to other brains, and to leverage
the creation of wealth beyond anything that can be comprehended by the mind.
Just as most of what the brain does is inaccessible to the mind, so also is there a
widespread failure of people to understand markets as self-organizing systems,
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coordinated by prices for cooperative achievement of gains from exchange, without anyone being in charge. The workings of the economy are as inaccessible to
the awareness of its agents, business persons included, as is an agent’s awareness
of his own brain functioning. The workings of the economy are not the product,
nor can they be the product, of conscious reason, which must recognize its own
limitations and face, in the words of Hayek, ‘‘the implications of the astonishing
fact, revealed by economics and biology, that order generated without design can
far outstrip plans men consciously contrive’’ (Hayek 1988: 8).

On Brain Circuit Specialization to Discern Opportunity Cost, and the
Reason-Emotions Nexus
A persistent theme throughout Mises is that choice is based on a thinking, reasoning person’s preference comparisons and judgments of what is more, or what is
less: ‘‘Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less
satisfactory one. . . Cost is equal to the value attached to the satisfaction which one
must forego in order to attain the end’’ (M, p. 97). ‘‘Man alone has the faculty of
transforming sensuous stimuli into observation and experience, [and can arrange
them] into a coherent system. Action is preceded by thinking’’ (M, p. 177).
I want to call attention to the fact that a line of animal and human research
going back to the same year Human Action was published demonstrates the basis
for forgone value comparisons in how the animal brain naturally works. Zeaman
(1949) reported experiments in which rats were trained to run to a large reward–
motivated goal. Then they were shifted to a small reward, and the rats responded
by running more slowly than they would have to the small reward only. A second
group of rats began with a small reward and shifted to a large one, and these
rats immediately ran faster than if the large reward alone had been applied. This
early experiment was consistent with the hypothesis that motivation was based
on relative reward— opportunity cost—and not on an absolute scale of values
generated by the brain. But this interpretation was not appreciated at the time.
Since then, direct measurement of brain neuronal activity has revealed the importance of relative value comparison in how mammalian brains actually work.
Thus both monkey and rat brains respond to differential comparisons of rewards.
‘‘Neurophysiological studies of both monkeys and rats show that neurons in the
six-layered parts of the orbitofrontal cortex (above the eyes) process motivating
events, discriminate between appetitive and averse conditional stimuli and are
active during the expectation of outcomes’’ (Tremblay and Schultz 1999: 704).
It is now established that orbitofrontal neuron activity in monkeys enables
them to discriminate between relative rewards that are directly related to the
animals’ relative preference among rewards such as raisins, apple, and cereal (in
order of decreasing preference). Thus, neuronal activity is greater for raisins than
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for apple when the subject is viewing raisins and apple, and similarly when apple
and cereal are compared. But the activity associated with apple is much greater
when compared with cereal than when it is compared with raisins. This is contrary to what one would expect to observe if the three rewards were coded on a
fixed scale of physical properties rather than a relative scale (see Tremblay and
Schultz 1999: 706, fig. 4).
Since the technologies used in animal studies are too invasive to be applied to
humans, what is the significance for humans of these accounts of how the animal
brain works? The answer is that other research has shown that the orbitofrontal
cortex in humans and monkeys performs many of the same generic functions.
This is indicated by studies of humans and monkeys with damage to this tissue:
both species exhibit altered expression of reward and preferences, and impairment of their decisionmaking, motivational, and emotional behavior, which leads
to significant abnormalities in social behavior. As noted by Damasio in summarizing this literature: ‘‘In spite of the marked neurobiological differences between
monkey and chimpanzee, and between chimpanzee and human, there is a shared
essence to the defect caused by prefrontal damage: Personal and social behavior
is severely compromised’’ (Damasio 1994: 75).
People like to believe that good decisionmaking is a consequence of the use
of reason, and that any influence that the emotions might have is antithetical to
good decisions. What is not appreciated by Mises and others who similarly rely
on the primacy of reason in the theory of choice is the constructive role that the
emotions play in human action. For example, Bechara et al. (1997) have studied
the behavior of patients with front lobe damage in decisionmaking experiments
under uncertainty, and compared their behavior with normal subjects.2 They show
that normal subjects, as they learn about the experimental environment, enter a
critical transition in which they change their decision pattern. But prior to the
switch in decision, skin conductivity tests record an emotional response, whereas
only after the decision change are they able to articulate verbally why they made
the change. Hence, the emotional brain acts prior to the change in decision, while
reason, in the form of verbal rationalization, occurs after the decision. The braindamaged patients, however, fail to show the emotional response, fail to change
their decisionmaking, and offer verbal excuses for their poor performance. InteThe subjects’ task is to build up their stock of cash by turning over cards from any or all of four decks. The cards in decks
A and B yield $100, and in C and D $50. In the former, however, there appears an occasional card with a large, unpredictable
loss. The penalties continue with no pattern, nor do the subjects know when the task will end. All subjects are connected to
skin electrodes to measure their galvanomic skin response (GSR). Emotional response to events causes humans to perspire
more, and this is registered in the form of higher skin conductivity, as measured by a higher galvanometer reading. The
first interesting result of the experiment is that there was an emotional response detected in the GRS readings of normal
subjects prior to their decision to switch from decks A and B to decks C and D. Only then, following the change in their
decisionmaking, were the subjects able to articulate verbally why they were switching. The second important observation is
that the patients with front lobe lesions did not switch to decks C and D, there was no associated change in GSR readings,
and they tended to offer verbal excuses as to their poor performance, some indicating that decks A and B might get better.

2
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restingly, a generic problem with the patients in their life history is a tendency
to lose their jobs, go bankrupt, and have difficulty making satisfactory longterm
decisions. Bechara et al. (1997) believe that there are unconscious cues from the
emotional brain (sometimes called the limbic system) that guide or influence the
formation of cognitive strategies, and that this circuitry is effected by front lobe
lesions. Consequently, the emotions, far from being inimical to rational decision,
may be essential to it, while the conscious reasoning brain is the last to know.

On Human Society and Cooperation
According to Mises, all social relationships arise from the division of labor, which
is made possible by the market economy:
Within the frame of social cooperation there can emerge between members of society feelings of sympathy and friendship and a sense of belonging together. These
feelings are the source of man’s most delightful and sublime experiences. They are
the most precious adornment of life. . . However, they are not . . . the agents that
have brought about social relationships. They are the fruits of social cooperation,
they thrive only within its frame. . . The fundamental facts that brought about cooperation, society, and civilization and transformed the animal man into a human
being are the facts that work performed under the division of labor is more productive than isolated work and that man’s reason is capable of recognizing this truth
[M, p. 144].

I want to put an altogether different spin on these issues, without, I think,
denying, or detracting from, the main import of Mises’ message. My version,
based upon archeological, ethnographic, and experimental studies, offers a different perspective on the social psychological origins of exchange, property rights,
and money. Since I have already developed this theme elsewhere, I will use this
opportunity to update and restate it in the context of honoring Mises’ lasting
contributions (Smith 1998).
Perhaps second only to language as a human universal, people continually,
and to a large extent unconsciously, engage in reciprocity with friends, associates, and even strangers if the context is not perceived to be hostile. You invite
acquaintances to dinner, and subsequently they invite you. You give your theater tickets to a friend when you are out of town, and subsequently she gives
you concert tickets that she is unable to use. Friends trade favors, lend property,
and provide services to each other autonomically, without a close keeping of
accounts. Hence, the common phrase, ‘‘I owe you one.’’ Huntergather societies
studied in the last 100 years are replete with social exchange systems that have
far-reaching economic implications. Although some have forms of commodity
money, many have none and rely entirely on social exchange through reciprocity to capture gains from exchange in a world without money or refrigeration.
The forms of institutions vary widely, but their functionality is the same. There
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is a pronounced division of labor across generations and between the sexes: generally women, children, and older men gather and process plant food; men and
boys beyond the age of 18 hunt; older men advise in hunts and make tools; and
grandmothers assist in the birthing and rearing of children as part of a characteristically human biological adaptation—menopause, leading to an extended postreproductive life of family and community service.
This ‘‘instinct’’ for reciprocity has surfaced strongly and unexpectedly in various extensive form laboratory experiments (Fehr, Gachter, and Kirchsteiger 1996;
McCabe, Rassenti, and Smith 1996). As indicated above, experimental market research strongly corroborates the Smith-Hayek-Mises theme of cooperation through market institutions in which property rights harness self-interest to create
wealth. But up to one-half or more of the same subjects who unknowingly maximize the gains from exchange in anonymous interaction through a set of market
rules also choose to forgo action in the self-interest to achieve cooperative outcomes through trust and trustworthiness in anonymous interactions in simple
complete information games.
For example, in one of the trust games 12 subjects arrive at the laboratory to
‘‘earn money in an economics experiment.’’ As individuals arrive they are paid
$5 for appearing on time and are assigned a computer terminal in a room containing 40 machines separated by partitions. After all subjects arrive they log in,
and each is randomly and anonymously paired with another subject in the room,
and is randomly assigned the position of first, or second, mover.
The game is played once. The first mover can elect to split $20 evenly, $10 for
himself, $10 for player 2. Alternatively he can pass to player 2, which doubles the
original pie to $40. Player 2 has two options: take the $40, leaving nothing for
player 1, or take $25, leaving $15 for player 1. Whatever the choice, at the end
each subject is paid privately, and leaves the experiment. The entire experiment
takes about 15 minutes. No subject knows with whom he or she is paired. This
single play, anonymous matching, protocol is widely acknowledged to define the
conditions most favorable to noncooperative moves by each player. Game theory
assumes that in the absence of repeat play, or any history or future interaction
between the players, each will choose dominant strategies, and each will assume
the other will so choose. Consequently, the equilibrium (subgame perfect) of the
game is for the first mover to take $10, leaving $10 for player 2. Otherwise, if the
first mover passes the second mover will choose to take the entire $40.
Alternatively, suppose player 1 is a person whose policy in interacting socially with others is often to initiate a friendly exchange. In this context passing
the move to player 2 is intended as an offer that they cooperate. Player 1 risks
an opportunity loss of $10 for an opportunity gain of $5. This can be interpreted
as a signal to player 2 implying that ‘‘I am not giving up the sure thing of $10
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because I expect you to leave me with 0; I am offering you a 250 percent return,
so that I can get a 150 percent return from the exchange. I am trusting you to
be trustworthy.’’ If player 2 is similarly disposed, we have a trade, yielding gains
from exchange in which player 1 receives $15 and player 2 receives $25.
Table 1 lists the outcomes for a sample of 24 pairs of undergraduates and a
sample of 28 pairs of advanced graduate students. (Data from McCabe and Smith
1999; also see Gunnthorsdottir, McCabe, and Smith 1999). The lesson is that half
of the sample of university students, including advanced graduate students from
across the United States and Europe, with training in economics and game theory, are trusting, while some 64 to 75 percent of their matched counterparts are
trustworthy. Why does such a large proportion of these anonymously interacting
subjects forgo noncooperative self-interested action as predicted by game and
economic theory? We think the reason is simple: most people in relatively stable
societies find it pays, in the long term, to show a cooperative, accommodating
face to their fellow humans. This accustomed stance is so strong that it survives
even in an unfamiliar anonymous-interaction experimental game played once;
most of their paired counterparts get the message, and reciprocate to their mutual advantage. Our data show that players 1 who cooperate, risking defection, on
average make more money than those who do not cooperate.

Table 1
Number (Percentage) Of Paırs Achıevıng Indıcated
Condıtıonal Outcome By Subject Pool Treatment
Outcome

Undergraduates

Advanced Graduate Students

(10, 10)

12 (50%)

14 (50%)

(15, 25)a

9 (75%)

9 (64.3%)

(0, 40)a

3 (25%)

5 (35.7%)

a) Number of pairs achieving this outcome conditional on reaching the second stage of the
game (player 1 passes). Thus, with the undergraduates, 12 of 24 players 1 moved down, of
which 9 players 2 moved right and 3 moved down.

I want to suggest that this sort of behavior has been characteristic of our ancestors in developing form, probably for the last 2 million years. In fact I would
agree with Mises that it was through exchange that we got to where we are today, except that for most of our history, exchange occurred through reciprocity in
the family, the extended family, and the tribe. This is what laid the basis for the
earliest specialization, long before markets arose. Consequently, when someone
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invented barter, and later what would be called ‘‘money’’ (no doubt like language
it was ‘‘invented’’ many times over), humans already had a vast experience with
social exchange. What money enabled was a freeing of the mind from goodwill
accounting—the need to periodically check to see that your goodwill account
with a friend was not too much out of balance. This new element would have
made long-distance trade possible, which has culminated today in world markets,
and the initiation of the age of electronic commerce (North 1991).
The above model of the individual—to behave noncooperatively in impersonal markets and maximize the gains from trade, but cooperatively in personal
exchange also to maximize the gains from exchange—enables one to understand
why people keep wanting to intervene in markets to ‘‘improve’’ matters. Their experience in personal social exchange is that doing good (by being trusting and
trustworthy) accomplishes good (visible gains from social exchange). In impersonal exchange through markets, the gains from exchange are not part of their
experience. As noted by Adam Smith ([1776] 1909: 19), ‘‘This division of labour .
. . is not originally the effect of any human wisdom, which foresees and intends
that general opulence to which it gives occasion.’’ Impersonal exchange through
markets tends to be perceived as a zero sum game, which perception in no way
diminishes the capacity for markets to do the work articulated by Adam Smith
and Mises. Interventionist programs, I suggest, result from people inappropriately applying their intuition and experience from personal social exchange to
markets, and concluding that it should be possible to intervene and make things
better. People use their intuition, not their reason (as hoped by Mises), in thinking about markets, and they get it wrong.

Conclusion
Two characteristics, unique to the hominid line, are most likely central to the
emergence of specialization (the extended order of cooperation), as a human universal allowing our protohuman ancestors to ‘‘have dominion over the fish of
the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth,
and over every creeping thing” (Genesis 1: 26). These two are: (1) the use of a
sophisticated natural language; and (2) reciprocity, or ‘‘the propensity to truck,
barter and exchange one thing for another’’ (Smith [1776] 1909: 19). It is hard to
imagine that these two characteristics evolved independently. They are almost
certainly part of a coevolutionary cultural and biological nexus going back over 2
million years. The instinct for exchange explains the survival of trading systems
in China, the former Soviet Union, and elsewhere under state, and attempted social, repression.
Mises and Hayek articulated and vastly enriched the principles of Adam Smith
at a crucial time in this century, when their thinking was widely rejected as
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anachronistic, unworkable, and ideological. They spoke for freedom when it was
without popular support; they spoke with insight and wisdom. But they spoke
from independent, sometimes contradictory, perspectives. For Mises, ‘‘reason .
. . is the mark that . . . brought about everything that is specifically human’’ (M,
p. 91). But for Hayek the fatal conceit is ‘‘the idea that the ability to acquire
skills stems from reason. For it is the other way around: our reason is as much
the result of an evolutionary selection process as is our morality,’’ but it stems
from a separate development—‘‘one should never suppose that our reason is in
the higher critical position and that only those moral rules are valid that reason
endorses’’ (Hayek 1988: 21). ‘‘To understand our civilization one must appreciate that the extended order (of cooperation) resulted not from human design or
intention but spontaneously: it arose from unintentionally conforming to certain
traditional and largely moral practices many of which men tend to dislike, whose
significance they usually fail to understand, whose validity they cannot prove,
and which have none the less fairly rapidly spread by evolutionary selection—the
comparative increase in population and wealth—of those groups that happened
to follow them’’ (Hayek 1988: 6).
Even though Hayek, in my view, is the leading economic thinker of the 20th
century who saw what must be the mainsprings of the extended order, Mises
was the choice technician, and no one was better at articulating the primacy of
the individual and the need to define and nurture individual rights. Experimental
economics, created in the 50 years since Human Action, is kind to the Austrians in
enabling us to demonstrate that the spontaneous order, operating through property right institutions, exhibits the desirable characteristics that the Austrians
claimed for it. This power of demonstration is for me far more compelling than
the appeal to reason, especially by Mises. Reason, after all, is also claimed to be
on the side of state intervention, and that form of reason has a way of commanding people’s minds because of its superficial correspondence with their experience, even as the systems created by it crumble about them, and they despair that
all would be well if humans were not so greedy.
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Vernon Smith has given us a very interesting set of reflections on Mises’ Human Action. In the area of methodology, Human Action might be regarded as a
statement of dedicated apriorism, while Smith might be regarded as a dedicated
empiricist (of the experimentalist variety). Considering that, Smith displays surprising and commendable open-mindedness toward the book.

Ethical Neutrality and Rationality in Economics
Mises (1966: 19), quoted by Smith, declares that ‘‘Human action is necessarily
always rational.’’ Smith tells us that Mises considers this true ‘‘because praxeology is neutral with regard to any value judgments concerning its data—that is,
the ultimate ends chosen in human action. Hence, there is no objective basis for
asserting that anyone’s choices can be irrational.’’ I believe that Smith’s ‘‘because’’ is misplaced. Although the paragraph Smith quotes does discuss both the
necessary rationality of human action and the ethical neutrality of praxeology,
the latter is not the reason for the former. We should not blur two distinct issues:
(1) the meaning of the term ‘‘rational’’ in economics, and (2) the ethical neutrality
of economic analysis (wertfreiheit).
Cato Journal, Volume 19, Number 2, Fall 1999, pp. 211-214. © Copyright, The Cato Institute 1999. Reprinted by permission. For the web link see http://www.cato.org/pubs/journal/cj19n2/cj19n2-1.pdf
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Ethical neutrality means that economics is concerned with tracing the consequences of market activity and economic policy, not with judging them for
goodness and badness. To be rational, for Mises (1966: 20), is to engage in purposeful behavior, that is, to deliberately attempt to attain some goal. Further,
‘‘action’’ means ‘‘purposeful behavior’’ (Mises 1966: 11). The only nonpurposeful
(non-goal-oriented) behavior is reflexive behavior. Thus by definition all human
‘‘action’’ is ‘‘rational,’’ whether or not one accepts wertfreiheit. (In the sentence
following the declaration quoted by Smith, Mises thus continues: ‘‘The term ‘rational action’ is therefore pleonastic and must be rejected as such.’’) One could
accept Mises’ terminology, and still reject wertfreiheit, believing that economics
has an ethical mission to judge decisions for goodness or badness. The two issues only seem to overlap when the terms are used differently, in particular when
an observer describes a person’s decision as ‘‘irrational’’ when he means ‘‘bad’’
or ‘‘contrary to my (the observer’s) goals.’’ Mises discusses ethical neutrality in
order to warn against this usage, not in order to explain why human action is
necessarily rational.

Economics Is Not a Natural Science
Smith soon begins to offer constructive criticism: ‘‘There is plenty in Mises to
update because of things we think we know now that we did not know 50 years
ago,’’ specifically about ‘‘the nature of human decisionmaking.’’ Our new knowledge about decisionmaking comes from (1) Smith’s own incentive and ‘‘market’’
choice experiments with human subjects; (2) anthropology, ethnography, and
evolutionary psychology; and (3) neuroscience research—for example, on monkey brains and damaged human brains.
It is easy to agree that any statement made 50 years ago about the state of the
natural sciences is likely to require updating. I agree with Smith that Mises was
wrong, or at least far too sweeping, when he wrote (Mises 1966: 31): ‘‘No laboratory experiments can be performed with regard to human action.’’ In fairness
to Mises, though, this statement came in the middle of a paragraph about the
problem of explaining historical experience. Mises was simply pointing out that
economic history does not take place in a laboratory setting, so that methods other than controlled experiments must be used to establish causal explanations of
historical human actions. Historical data are not laboratory data.
Smith’s criticism suggests an important larger issue for anyone who takes
seriously the Misesian project of ‘‘praxeology’’ (the aprioristic derivation of economic theory, beginning with the pure logic of choice). Do Mises’ views on the
proper methods of economics require updating? I would argue that they do not.
I think Mises is still correct in insisting that the core propositions of economic
theory are rooted in methods distinct from those of natural science. Praxeology
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is independent of natural science, and experimental economics in this respect counts as a natural science. This does not mean that experimental economics does
not belong in an economics department, or is uninteresting or irrelevant to how
we nonexperimentalists do economics. There is plenty of room for both praxeological and natural-scientific approaches to human behavior in markets.
My position boils down to this: experimental economics and other natural
sciences are not in a position to falsify the deductive propositions of economic
theory. These propositions rely on our ‘‘internal’’ perspective on human beings
as agents, whereas natural science gives us an ‘‘external’’ perspective on human
beings. Experiments can illustrate or ‘‘demonstrate’’ the working of economic
theory. In Smith’s words, they can ‘‘bring to life’’ its ‘‘imaginary constructions.’’
Most importantly, they can help to settle important questions that cannot be
settled aprioristically. The set of such empirical questions is not empty (nor did
Mises believe it was). On the other hand, neither is the set of useful deductive economic propositions empty. It includes not only consumer theory but also
some of monetary theory (for example, Gresham’s Law).

Entrepreneurial Discovery
Smith says that current neuroscience refutes Mises’ view that there is a ‘‘sharp
contrast’’ between purposeful behavior and unconscious or reflexive or involuntary behavior. I have no doubt that, from the viewpoint of neuroscience, there is
a continuum rather than a sharp contrast. But I must disagree when Smith says
that purposiveness ‘‘is not a necessary condition for his [Mises’] system. Markets
are out there doing their thing whether or not the mainspring of human action involves self-aware deliberative choice.’’ Smith’s statement might apply to
Walras’s theoretical system, of which I believe it was Pareto who said, ‘‘the individual may disappear, provided he leaves us with a photograph of his tastes.’’ But
it is does not apply to Mises’ theoretical system. Mises’ understanding of the way
the market process really works is that of an entrepreneurial discovery process,
not of mere homeostatic responses to stimuli. That the resulting social order is
unintended does not imply that the individual decisions comprising it need not
be deliberative.2
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Roger W. Garrison Auburn Üniversitesi’nde iktisat profesörüdür ve Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure (Zaman ve Para: Sermaye Yapısının
Makroekonomisi) kitabının yazarıdır. Avusturyacı makroekonomi teorisi üstüne,
özellikle de iktisadî dalgalanma teorisi üstüne gelişen literatüre öncü katkılarda
bulunmaktadır. Mises Enstitüsü’nde kıdemli akademisyendir ve Quarterly Journal of Austrian Economics ile Review of Austrian Economics dergileri için makaleler
kaleme almıştır.
AEN: Avusturyacı makroiktisadın grafiksel bir izahına ihtiyacımız olduğuna inanmaya sizi yönelten şey neydi?
Garrison: Lisansüstü eğitimim sırasında sürekli Keynesciliğin ISLM uyarlamasına
maruz kalıyordum. Erkek kardeşimle, Keynesyenlerin ders kitaplarına hükmeden
bu genişletilmiş, birbirine kenetlenmiş modele nasıl sahip olduğunu açıkladığım
bir tartışmamızı çok canlı bir şekilde hatırlıyorum. Öğrencilerin tümü bu modeli
öğrenmiş ve sonra onun doğru oluşunda bir yerleşik menfaat edinmişti. Bu beni
rahatsız etti. Kendisi bir grafik tasarımcısı olan erkek kardeşim Avusturyacıların alternatif bir modeli olup olmadığını sordu, ve hayır cevabını vermek zorunda kaldım.

1
The Austrian Economics Newsletter, Kış 2000, Ludwig von Mises Institute. Metnin orijinali için bkz. http://mises.org/
journals/aen/aen20_4_1.pdf

79

80 | The Austrian Economics Newsletter

Böylece, bir model üzerinde çalışmaya başladım. Bir model oluşturmak için ilk
teşebbüsüm büyük ölçüde Mises’in Theory of Money and Credit (Para ve Kredi Teorisi) adlı eserine dayanıyordu. Bu modeli 1973 yılında toparladım ve 1978 yılında da yayınlandı. Grafiklerim üç boyutluydu: Bir düzlemde Avusturyacı görüşü,
diğer dikey düzlemde Keynesçi görüşü gösterdim. Bu yapı bana her iki bakış açısı
arasındaki kritik kesişmeleri gösterme imkânı sağladı. Bir Marksist-Kurumsalcı
olan profesörüm bana -muhtemelen emek değer teorisine dayalı olarak- yüksek
bir not vermişti. Daha sonra, beni bu modeli Chicago’da profesyonel bir toplantıda sunmak üzere davet etti.
AEN: Peki bu çalışma olumlu bir kabul gördü mü?
Garrison: Bazı Avusturyacıların tepkisi karışıktı. Murray Rothbard modeli sevdi,
çünkü onu Keynesçileri kendi oyunlarında yenilgiye uğratıyor olarak görmüştü.
Çizimin esas değerinin polemikçi değeri olduğunu düşündü: anaakımla etkili bir
şekilde boy ölçüşen diyagramatik bir açıklama vardı. Murray modeli tartışmak üzere beni New York’a davet etti. Kendi apartman dairesinde küçük bir grupla toplanıldı, ve sabahın erken saatlerine kadar hep birlikte sayfa sayfa makaleyi inceledik.
Diğer bazı Avusturyacılar, fikirlerini grafiksel bir çerçeveye dökmeye çalışmanın Mises’e bir saygısızlık olduğu kanaatindeydiler. Hâlbuki Mises, Human
Action’da (İnsan Eylemi) ekonomik güçler arasındaki ilişkileri eğriler çizerek, ve
hatta onları matematiksel sembollerle ifade ederek canlandırabileceğimizi kabul
eder. Kendi zamanının grafiklerini, yalnızca asıl oyunun kenarında kaldıklarını
söyleyerek, reddediyordu -ama burada bile lisans öğrencilerinin eğitimindeki yararlılıklarını tasdik etmiştir! Ben de grafiklerin kesinlikle yararlı olabileceğini
düşünüyorum. Rothbard bu çizimleri Man, Economy, and State’te (İnsan, İktisat,
ve Devlet) epeyce kullandı. Tabiî ki, Mises’in ayrıca uyardığı gibi, grafiklerle teorinin kendisini birbirine karıştırmamalıyız. Ben kendi çizimlerimi, birbirini karşılıklı olarak güçlendiren birçok fikrin kendisine bağlanabileceği, kullanışlı bir
çerçeve olarak düşünmeyi tercih ederim.
AEN: İktisadî dalgalanma ile ilgili anlatımınızın bir özetini verebilir misiniz?
Garrison: Avusturyacı teori bazen bir aşırı yatırım teorisi yahut, emsalsiz Avusturyacı vukufu ifade edersek, bir yanlış yatırım (malinvestment) teorisi olarak
adlandırılır. Fikrin özü şudur; bir kredi genişleme döneminde çok fazla kaynak
üretimin başlangıç aşamalarına tahsis edilir, ki bu üretimin sonraki aşamaları
için çok az kaynak bırakır. Grafiksel izahımda, üretim fiilen üretim imkânları
sınırının dışına doğru itilir. Bu durum, aksi halde açıklanamayacak şeyi açıklar:
büyümenin başlaması ile çöküşü oluşturan sonraki piyasa düzeltimi arasındaki
zaman aralığını. Ama, yapay olarak düşük bir fâiz oranı tarafından doğurulan,
tüketim tercihleri ile yatırım planları arasındaki dönemler arası uyumsuzluk, çöküşü zarurî kılan şeydir.
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Şekil 1. Tasarruf kaynaklı sermayenin yeniden dağılımı.
(Kaynak Roger W. Garrison, Time and Money, Routledge, 2001)
Mises hem fazla tüketim hem de yanlış yatırımdan birisi olarak büyüme probleminden bahsetmiştir. Yani, geçici olarak, daha fazla tüketim malı ve başlangıç
aşaması için sermaye malı üretilerek, bir ekonominin üretim imkânları sınırının
ötesinde çalışması mümkündür, ancak bu karma durum sürdürülebilir değildir.
Aslında teori, ağır bir doz sermaye teorisi gerektirse de, ve iktisadî dalgalanma
ile ilgili pek çok rakip görüşten daha fazla iç dinamikleri hesaba katsa da, çok da
karmaşık değildir. Gerçek büyüme ile sunî genişleme arasındaki tezat çizimlerimde gösterilmiştir (bkz. Şekiller 1 ve 2).
AEN: Grafiksel çerçevenizin üstünlükleri pedagoji ve açıklamanın ötesine varır.
Garrison: Evet, ama pedagoji çok önemlidir. Öğrencilere ve meslektaşlarınıza
bir teoriyi anlatabilme imkânının varlığı asla önemsiz görülmemelidir. Ve Time
and Money (Zaman ve Para) adlı eserimdeki yeni çerçevemin tüm düzeylerde hayli kolay öğretilebilir olduğunu gördüm. Üstelik bu fayda sadece iktisadî dalgalanma ile sınırlı da değildir. Ancak grafikler başka bir işleve daha hizmet eder: teorinizi kurarken size belirli kısıtlamalar dayatırlar. Bu, Paul Krugman’ın Avusturyacı teorinin “toparlama” (adding up) testi ile uyuşmadığı şeklindeki itirazına cevap
vermeye yardım eder. Bu itirazı ile Krugman her şeyin birbirine uymak zorunda
olduğunu ifade eder. Tipik olarak iktisatçılar bazı denklem sistemleriyle toparlama testini karşılamaya çalışırlar. Pekâlâ grafikler de aynı amaca hizmet edebilir.
Piyasalar arasındaki tüm genel karşılıklı bağımlılıkları izleyerek, hikâyenizi güvenilir/şaşmaz hâle getirmenize yardımcı olurlar.
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AEN: Sonrasında, iktisadî dalgalanmayı bir açıklama çabası daha büyük bir projeye
dönüştüğünde ne oldu?
Garrison: Amacım sadece iktisadî dalgalanmaların grafiksel bir hikâyesini oluşturmak değil, ayrıca teorik ve uygulamalı konuların geniş bir dizisine bakabilmemize imkân sağlayacak eksiksiz bir makroekonomik çerçeve sağlayabilmektir.
Mesela, bu çerçeve bir gelir vergisinin bir tüketim vergisine dönüştürülmesindeki problemlerle ilgilenir: model tek başına bu dönüşümün beklenmeyen ikilemler
ve terslikler doğuracağını gösteriyor.
Yine bu model hükümetin altyapı harcamalarındaki problemi de gösteriyor:
borçlanılan fonlar uzun vadeli projelere kaynak tahsisi için kullanılıyor iken,
hükümet borçlanması faiz oranlarını yükseltir. Bu, hükümetin, şüphe götürür
yararlılık sonuçlarıyla birlikte, piyasaya karşı yürüdüğü açık bir örnektir. Yine
grafikler, Ricardocu denkliğin (Ricardian equivalence) fiilen doğru çıkması için
karşılanması gerekli ihtimal dahilinde olmayan koşulları göstererek, açıktan finansmanın terslikleriyle ilgilenir. Açığa çıkar ki, insanların, yalnızca hükümet
daha fazla borçlandığı için, daha fazla tasarruf yapmaları hayli muhtemel olmayan bir vakıadır. Avusturyacı makroiktisadın pek çok farklı uygulamalarının varlığı asıl meramımdır.
AEN: Grafiklerinizi denklemlere dönüştürmeyi düşündünüz mü?
Garrison: Evet, bir süre evvel daha önceki modelimde bunu yapmıştım. Sonuçlardan pek tatmin olmadım. Modele karşı uyarıda bulunan şey, eşitliklerin muhtemel denge durumlarına yersiz dikkat çekmesi, ve Avusturyacı teorinin gerçekte
bütünüyle konu edindiği, piyasa sürecinin tartışılmasına pek bir yardımının olmamasıdır. İktisadî dalgalanmalar aslî bir şekilde dengesizlikleri gerektirdiğinden, size iktisadî dalgalanmalarla ilgili bir denge teorisi sağlayacak bir dizi eşitlik yazmanız mümkün değildir.
Şu halde, grafiklerin de dikkat dağıtıcı çıkabileceği şeklinde bir kaygı olabilir. Ancak şimdiye kadar, öğrenciler ve okurlar bana hep, grafiklerin işin özünün
anlaşılmasında faydalı olduğunu ve hiç de dikkat dağıtıcı olmadığını söylediler.
AEN: Yeni kitabınız Avusturyacı geleneğe özel anlamda ne kadar uygun düşüyor?
Garrison: Pekâlâ, kitabın Hayek’in Prices and Production (Fiyatlar ve Üretim) adlı
eserinin bir devamı olarak görülmesini ümit ediyorum. İlk olarak 1931 yılında
verilen dersler üzerine temellendirilen bu kitap, makroekonominin Avusturyacı
bir çerçevesinin yani Hayekyen üçgeninin anahtar bir unsurunu bize sağlamıştır.
Her ne kadar, çalışmamın nihaî hedefi sermaye teorisini yeniden makroekonomiye monte etmek olsa da, Hayek’i Pure Theory of Capital (Pür Sermaye Teorisi
-1941) adlı kitabında tüketen konuların içinde düğümlenmekten kaçınmaya gayret ediyorum.
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Hayek’in Pure Theory’sinin daha iyi bir başlangıç noktası olacağını iddia edebilirsiniz. Hayek’in kendisi bu kitabı Prices’ın tezlerini genişletmek için bir girişim olarak görmüştür. Hatta, üretim yapısının ancak çıplak iskelet bir sunumu
olan, kendi üçgenleri ile iyice çalışmadan önce, dayanıklı tüketim malları ve sabit
sermaye konusunda eksiksiz bir açıklama getirilmesine ihtiyaç duyduğumuzu
söylemiştir. Ve nihaî olarak kendisi Pure Theory ışığında Prices’ı hevesle istediği
yeniden yazma projesini terk ettiğinden, birçokları 1941 tarihli kitabın projeyi
ilerletmek isteyen birisi için açık başlangıç noktası olduğuna inanır.
Ben bu fikri reddediyorum. Detaylara girmiyor iken, ekonominin dönemler
arası sermaye yapısının aslî özelliklerini yakalayan, Hayek’in ilk grafikleriyle
yola çıkmayı öneriyorum. Tamı tamına doğru soyutlama düzeyini içeren Hayekyen üçgen, genel bir makroekonomik çerçeveye bir parça olarak -ama anahtar bir
parça olarak- tam oturur. Avusturyacı makro yapmak için, onu sermaye teorisinin
çetrefilli konularıyla karmaşıklaştırmanıza gerek yoktur. Daha basit ve doğrudan
bir şeye ihtiyacınız vardır.
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Şekil 2. Büyüme ve Çöküş (politika kaynaklı dönemler arası dengesizlik.)
(Kaynak Roger W. Garrison, Time and Money, Routledge, 2001)
AEN: Şu halde, haddi zatında bir sermaye teorisine katkıda bulunmaya çalışmıyorsunuz.
Garrison: Sermayenin heterojen olduğunu, üretimin aşamalar halinde gerçekleştiğini, kaynakların bu aşamalar arasında farklı yollarla dağılabileceğini bir
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defa anladığımızda, teorinin özüne sahipsiniz demektir. Sonrasında, Hayek’in üçgenlerinden tutarlı bir çerçeve oluşturabilmek için faydalanabilirsiniz. Hayek’in
Pure Theory’si ortaya koymamız gereken tüm problemi ilk yüz sayfada açığa serer: zamanlar arasında koordinasyon problemi. Ve bu sorunla ilgilenmek, ortaya
çıkar ki, teoriyi gerçek dünyanın konularına bağlı tutmaya yardımcı olur.
Benzer bir şeyi Israel Kirzner’in 1966 tarihli An Essay on Capital (Sermaye Üstüne Bir İnceleme) başlıklı kitabı için de söyleyebilirim. Bu, sermaye teorisinin
bütün karmaşıklıklarını çok derin bir şekilde inceleyen güzel bir kitaptır. Konu
derin; çalışma önemlidir. Ancak piyasaların makroekonomiyi nasıl ray üstünde
tuttuğunu ve hükümet politikasının ise raydan çıkarabildiğini anlamak için ihtiyaç duyduğumuz şey değildir.
Tüm ihtiyacımız olan, kaynakların tüketim amaçlı ve yatırım amaçlı kullanımı arasındaki temel değiş tokuşu kabul eden bir modeldir. Bazı sermayenin ilk
aşamalarda, ve diğer sermayenin de geç aşamalarda daha iyi kullanıldığını bilmemiz gerekir. Zamanlar arası bu heterojenlik Hayek’in üçgenlerinde yeterince
ele alınmıştır.
Aklıma gelmişken, çok aşamalı üretimin grafiksel bir izahına teşebbüs eden
ilk Avusturyalı Eugen von Böhm-Bawerk idi. Aşamaları üçgenlerle göstermek yerine, ortak merkezli halkalar kullanmıştır. Yaptığı şeyi kavradığınızda, Hayek ile
aynı şeyi yaptığını fark edersiniz. Şimdi, Böhm-Bawerk parasal değerlendirmeleri dikkate almamıştır. İktisadî dalgalanma ile ilgili bir teori, buna işaret eden bir
iz dahi yoktur. Dolayısıyla onun modeli bizi pek bir yere götürmez.
AEN: Bazen Avusturyacıların çok teorik olduğu söylenir. Sizin gerçek dünyaya daha
yakın yaklaşımınızın anaakıma daha pazarlanabilir bir şey olduğunu düşünüyor musunuz?
Garrison: Öyle olmasını umardım, ama korkarım ki daha doğru bir kıyaslama
tersine işaret ediyor. Çoğu anaakım makroiktisatçı gerçek dünyaya odaklı değildir. Zaman zaman, pratik değerlendirmeleri basit teoriler ışığında incelememiz
gerektiğinde ısrarcı olan kuramcıların etkisinde kalırlar. Uygulama sorunlarından çok, teorilerinin tutarlılığı ve bükülmezliği ile modellerinin matematiksel
zerafetiyle daha ilgilidirler. Bu sebeple, benim makro modelimi hayli düşük teknolojili, ve fazla dikkate değmez olarak görebilirler.
Ancak iktisadî dalgalanmalardan söz ettiğimde, tarihsel kaydın konusu olan
gerçek/fiilî iktisadî dalgalanmalar ile muhtemelen gelecekte tecrübe edeceğimiz
dalgalanmalara işaret ediyorum. “Reel iktisadî dalgalanma teorisyenleri” gibi
birçok anaakım kuramcısı bunu yapmaz. Standart argüman hâline geldiği gibi,
Avusturyacılar, hipotezleri sınamak için veri toplama anlamında empirik olmamakla zaman zaman suçlanırlar, ama Avusturyacılar farklı bir anlamda empirik-
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tirler: hakikî tarihsel vakıaların gerçek yüzüne (nitty-gritty) dikkat gösterirler.
Tarihsel anlayışla uyum gösteren teorik açıklamaların peşindedirler.
Bu bakımdan, anaakım makroiktisat çok daha az empiriktir. Murray Rothbard
şu soruyu tartışmaktan hoşlanırdı: “Hangisi daha tehlikelidir: hiç iktisat bilmeyen bir tarihçi mi, yoksa hiç tarih bilmeyen bir iktisatçı mı?” Rothbard’ın nihaî
olarak hangi tarafı tehlikeli bulduğunu hatırlayamıyorum.
AEN: Aynı zamanda, mesela Friedman’ı da hiçbir nedensellik teorisine sahip olmaması sebebiyle hayli eleştiriyorsunuz.
Garrison: İktisadî dalgalanma ile ilgili kendi “devşirme (plucking) modelinde”
yalnızca Keynesyen temelli Milli Gelir İstatistikleri’ne bakar ve gördüğü şeyi, bu
istatistiklerin zaman üstünde takip ettiği, açıklayıcı (revealing) bir kalıp/model
olarak tanımlar. Ancak bu model çok yüksek düzeyde bir toplamaya (aggregation)
dayanır, daha düşük bir düzeydeki toplama üstünde işleyecek bir teori olmaksızın, bunun bir anlam ifade etmesi mümkün olmamaktadır. Avusturyacı teorinin
yaptığı şey işte budur. Bu konuya dair Friedman ile mektuplaşmıştım. Şaşırtıcı
olmayacak şekilde Avusturyacı görüşe kapalı kalır.
Bu kendisinden öğreneceğimiz bir şey yok demek değildir. James Tobin bir
seferinde kendi teoriniz için toplayabileceğiniz en iyi empirik deliller muhaliflerinizce keşfedilenlerdir demişti. Şimdi, işte buna iyi bir ilk örnek. Friedman, reel
faiz oranlarının bir çöküşün öncesinde özel surette yüksek olduğu, 1970’lerdeki
bir dönem için verilere baktı. Bu onun empirik gözlemiydi. Barron’s’ta yayınlanan bir mülakatta yer alan, bu veriler üzerine yaptığı yorumlaması büyük ölçüde
Avusturyacı bir yorumdu: Fiilî çöküş öncesi yüksek oranları “tehlikeli (distress)
borçlanma”ya yüklemişti.
Friedman, işadamlarının düşük faiz oranlarının mevcut olduğu ilk dönemlerde
yatırım projeleri başlatmış olmaktan pişmanlık duyduklarını, ancak faiz oranlarının yükselmiş olması gerçeğine karşın, bu projeleri bitirebilmek için kendilerini
daha da borçlanmak zorunda bulduklarını açıklamıştır. Elbette olayların bu belirli
ardıllığı tamı tamına Avusturyacı iktisadî dalgalanma teorisidir. Bunu fark edince, Friedman’a yazdım, ona bu argümanı yayınlanmış eserlerinden birisinde daha
kapsamlı olarak incelemiş olup olmadığını sordum. İncelemediğini, ve dahası bu
açıklamayı yalnızca söz konusu belirli dalgalanmaya uygulamak amacıyla kurmuş
olduğunu söyledi. Avusturyacıların bütün söylediği şey bu “tehlikeli borçlanma”
fenomeninin çok daha genel surette uygulanabilir, ve kredilerden kaynaklanan genişlemelerin karakteristiği olduğudur. Aklıma gelmişken, tehlikeli borçlanmaya
empirik -yani tarihsel- bakış bir tez konusu için müthiş bir fikir olabilir.
AEN: Friedman kendi teorisini neden Avusturyacı olarak kabul etmedi?
Garrison: Çünkü Friedman asla Hayek’in Prices and Production kitabının önemini
anlayamamıştır. Özel sohbetlerde, bu kitabı, Dennis Robertson’un Banking Policy
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and the Price Level (Bankacılık Politikası ve Fiyat Seviyesi -1932) adlı kitabıyla birlikte, anlaşılması neredeyse imkânsız kitap örnekleri olarak vermektedir. Fakat
eğer Hayek’i anlayacak olursanız, politikanın piyasa sürecini nasıl olup da hatalı bir istikamete yönlendirebileceğini, kredi manipülasyonunun etkileri üstünde
piyasa güçlerinin zaferinden hemen önce, “tehlikeli borçlanma”nın nasıl olup da
sürecin bu özel safhasını karakterize ettiğini açıkladığını görürsünüz.
Anaakım mesajı anlamada neden böylesine zorlanmaktadır? Çünkü sermaye
teorisi çalışmazlar. Özellikle de Chicago geleneğiyle eğitim alanları. Hepsi Frank
Knight’tan sermayeye dikkat etmek zorunda olmadıklarını öğrenmişlerdir, ve bu
yüzden sermaye teorisini göz ardı ederler. Bunlar hep sermayenin makroekonomi açısından konu dışı olduğunu düşünmüşlerdir.
Sermaye teorisini stoklar ve akımlar arasındaki ilişki olarak düşünürler. Eğer
sermaye bundan ibaret ise, yani “sermaye stoğu” ile “sermaye akımı” arasındaki
şeklî boyuttaki bir ayrımdan ibaret ise, şu halde, sermayenin makroekonomi ile
pek bir işi yoktur. Dengesizlik için çok az kapsam vardır.
Çok farklı bir dizi sebepten ötürü, Keynes de sermaye teorisini makroiktisadın dışına itmiştir. Keynes’in kendisi bunu 1937 yılında yazdığı özetleyici makalesinde kabul eder. Makroyu sermaye teorisinin bütün o zorlu konularından
uzaklaştıracak bir yol bulmuş olmaktan gurur duymuştur. Yıllar sonra Friedman,
Keynes’e karşı bir devrim başlattığında, hiç hücumda bulunmadığı tek nokta sermaye teorisinin makrodan dışlanması olmuştur. Bu, Frank Knight’ın etkisinden
ötürü, kendisi için kabul edilebilir bir şeydi.
AEN: Ve işte bu nedenle siz Friedman’ın kendisinin bir Keynesçi olduğunu ileri sürüyorsunuz.
Garrison: Friedman bunu kendisi beyan etmiştir, ve sebebi de sermayenin yapısına hiç atıfta bulunmayan Keynesyen bir makroekonomik çerçevenin ortaklığını
yapmış olmasıdır. Geçen yıl New York Times’taki bir makalede,2 Friedman parasalcı fikirleri bir Keynesçi ISLM modeline yerleştirmeye dâir pişmanlığını dile
getirmişti. Bunun stratejik bir hata olduğunu beyan etmişti. Yıllar boyunca, Keynesçilik ve parasalcılık arasındaki farklar eğrilerin şekilleri ve elastikiyetler ile
fiyatlar ve ücretlerin nispî intibak hızlarına dâir bir tartışmaya dönüştü. Şimdi,
Friedman parasalcı fikirleri Hayekyen bir çerçevede ifade etmekle daha iyi bir durumda olabileceğini düşünüyor da değil. Basit olarak, kendi fikirleriyle Keynes’in
fikirleri arasında daha temel bir ayrım bulunduğunu düşünüyor: parasalcılar piyasaların çalışacağına inanır ve Keynesçiler çalışmayacağına inanır.
Fakat, piyasaların tam olarak nasıl çalıştığını göstermek için, bir sermaye teorisine ve, faiz oranı ile uyumlu olarak üretimin farklı aşamaları arasında tahsis
2

M. Weinstein, “Milton Friedman: My Biggest Mistake,” New York Times, Temmuz 4, 1999, bl. 3, s. 2.
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edilmiş olan kaynaklar ile birlikte, üretimin zamanlar arası modellerini (patterns)
hesaba katan bir sermaye yapısına ihtiyaç duyarsınız.
AEN: Avusturyacı teori ve sizin onu yorumlamanızı desteklemek üzere, Lord Robbins’in
1933 tarihli The Great Depression kitabına atıfta bulunuyorsunuz. Robbins’e ne oldu?
Garrison: Kendisinin Büyük Buhran ile ilgili çalışması mükemmeldir. Avusturyacı teoriyi kurar ve teori için empirik delilleri sunar. Ancak nihayetinde, depresyondaki bir ekonomi için doğru ilâcın Keynesçi talep yönetimi politikaları olduğuna ikna olmuştur. Yani, depresyondan çıkma amaçlı planlamalar depresyona
nasıl girdiğimize dâir kaygılar üzerinde öncelik kazanmalıdır. Önceliklerin bu
özel sıralanışı elbette hiç de Hayekçi değildir. Robbins 1930’lar boyunca tüm ekonomi genelindeki deflasyonist güçleri, 1920’lerdeki muhtemel dikey uyumsuzluklara dâir bütün değerlendirmeleri “batırıyor” olarak görmüştü. Sonuçta, kendi
kitabını imzalamayı reddedecek kadar Avusturyacı teoriye düşman hâle geldi, ve
otobiyografisinde o kitabı asla yazmaması gerektiğini söyledi.
Bu, bir Keynesçi Devrim’den bahsetmenin neden makbul olduğunu da gösterir.
Genel Teori’de piyasaların muhtemelen doğru çalışmayacağı şeklindeki, bünye içi
piyasa tersliklerine sahip ilk makro modeli görüyoruz. Temel terslik yatırım ve
tüketimin aynı doğrultuda hareket ettiği fikridir. Eğer öyle ise, tasarruflarda bir
artışa karşılık birini diğerine karşı asla seçemezsiniz demektir. Bu durum neredeyse önemsiz olarak Keynes’in tasarruf paradoksunda ima edilir: eğer insanlar
daha fazla tasarruf ederlerse, tasarrufları gelecekte daha fazla tüketime imkân
vermeyecektir. Bu, hâlihazırda üretim çıktısı ve gelirlerin de düşmesine sebep
olur. Ve eğer hükümet müdahale etmezse, gelirler ve tüketim de gelecekte azalacaktır. Modelin başka çalışma yolu yoktur. Dolayısıyla, politika reçeteleri esastan
önemli hâle gelir.
Bütün bunlar Hayek tarafından açık şekilde ortaya konan metodolojik hükmü
ihlâl eder: İşlerin nasıl yanlış gittiğini açıklamadan önce, ilk olarak nasıl herhangi bir zamanda doğru gidebileceğini açıklayabilmek zorundasınızdır. Keynesçi
makroekonomik modelde işlerin doğru gidişatına dönük bir yol hiç yoktur. Avusturyacı modelde, cari tüketimdeki bir azalma, ekonominin daha hızla büyümesine neden olan ve insanların almak için tasarrufta bulundukları malları üreten,
uzun vadeli yatırımda bir artış için imkân verir.
AEN: Modelinizde Keynes’in teorisini nasıl kullanıyorsunuz?
Garrison: Onun teorik çerçevesini Avusturyacı çerçeve ile bir karşıtlık olarak
kullanıyorum, ve bunu, Keynesçiliğin modern yorumlarının çoğuna göre, Genel
Teori’ye daha sadık kalacak bir şekilde yapıyorum. Özellikle Keynes’in iktisadî
dalgalanma ile ilgili teorisinin tartışılmasında, Keynes’in sahte bir şekilde gizlenmeye meyleden bir veçhesine önem veriyorum. Keynes benim belirttiğim
tersliklerle sıkıntıya düşen bir ekonomiyle işe başlıyor, ancak bu ekonomide (bir
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şekilde) ücretlerin düzeyi doğru seviyede yer alıyor. Emek piyasası dengededir.
Ancak, iş dünyası beklentiler modeli iskambil kartlarından yapılan bir evdir, ve
bu yüzden ekonomi çökmeye meyillidir. Keynes’e göre, iş dünyasını hareket ettiren güç “hayvanî güdüler”dir. Bu güdüler sönükleşince yatırımcılar kötümser
hâle gelir. Bu gerçekleştiğinde, ekonomi depresyona girmekte, ve işsizlik yaygınlaşmaktadır.
Ancak çoğu ders kitabı anlatımının aksine, Keynes ücretler düzeyinin aşağıya
doğru zor düşmesinden (sticky downwards) yakınmaz. Onun hükmüne göre, ücret düzeyinde bir yanlışlık yoktu. Ücret oranının düşmesine izin verilmemelidir
çünkü o -muhtemeldir ve öyledir ki- piyasayı dengeleyen ücret oranıdır. Axel Leijonhufvud bu noktayı 1968 tarihli On Keynesian Economics and the Economics of
Keynes (Keynesyen İktisat ve Keynes’in İktisadı) adlı eserinde vurgular: Keynesçi
bakışla, ücret oranı fazla yüksek düzeylerde takılıp kalmaz; ancak doğru yerde
çakılıdır.
1930’larda hükümetler ücretlerin düşmesini istemediler. Keynes de istemiyordu. Açıkça bir sabit ücret politikası önerdi. Burada Leijonhufvud ile, Keynes’in bir
avukat gibi tartıştığı hususunda da hemfikirim. Leijonhufvud’un demek istediği,
Keynes’in aynı sonuçlara varan karşılıklı tutarsız argümanlar ileri sürdüğüdür.
Ücretlerin düşmediğini, düşen ücretlerin olumsuz etkilere sahip olduğunu, ve
ücretlerin düşmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu. Meramı ücretlerin
sorun olmadığını söylemekti; sorun, onun fikrince, iş dünyasında bir güvenin
eksikliği, ve bunun doğuracağı yetersiz yatırımlardı. Eğer hükümetler bir şekilde
yatırımları desteklerse, sonrasında ücretler yeniden doğru konuma ulaşacaktı.
Bu bakış açısıyla, Büyük Buhran döneminde izlenen politikalar Keynes açısından
hayli doğru politikalardı.
AEN: Sizin fikriniz ücretlerin fiyatlardan daha yapışkan/değişken olmadığı mıdır?
Garrison: Daha yapışkan olmalarını sağlayan, bir kısmı hükümet müdahalesinden kaynaklanan, bir nedenler karışımı vardır. Ancak önemli nokta, bir iktisadî
dalgalanmanın çöküş aşamasında can alıcı olan şey, ücret oranlarındaki genel bir
değişim değil ama, ücret oranları arasında, emeği yeniden tahsis edecek olan,
nispî bir değişimdir. Emek gücünün üretimin ilk safhalarından geç safhalarına
doğru yer değiştirmesi gerekir.
Avusturyacı makro model bütün ücretlerin aşağı doğru yönelmesine ihtiyaç
duymadığınızı gösterir. Bazıları düşmeye ve bazıları yükselmeye ihtiyaç duyar. Elbette, eğer döngüsel çöküş para arzında bir yıkılma ile birleşirse, hem ücretler hem
de fiyatlar genel olarak çok yüksek olacaktır. Bu Hayek’in “ikincil daralma” (secondary contraction) dediği şeydir. Ancak çöküş arifesindeki problem, ücretlerin çok
düşük ya da yüksek olması değil, ama farklı üretim aşamalarında yerleşik ücretlerin yapısının zaman ile ilerleyen tüketim talebi ile tutarsız olması problemidir.
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AEN: Yıllarca öğrencilerinize Genel Teori okuttunuz. Neden?
Garrison: Burada makroekonominin köklerini bulursunuz. Makronun ne hakkında olduğunu anlamak istiyorsanız, bu kitabı anlamanız gerekir. Ayrıca, öğrencilerin Keynesyenizm’in safsatalarını görmelerine yardım eder, çünkü bu safsatalar
Genel Teori’de, yıllar sonra ortaya çıkan derlenip toparlanmış ders kitabı uyarlamalarında olduğundan çok daha aşikâr görünürdür.
Keynes ve klâsikler üzerine yazılmış hayli çok eser var, ama klâsik model diye
alınan şey ders kitabı endüstrisinin uydurma bir icadıdır. Gerçekten klâsik hiçbir
iktisatçının kabul etmediği bu model, sermayenin homojenliğini ve sabit sermaye girdisini ihtiva eder. Paranın miktar teorisinin oldukça statik bir sunumunu
ihtiva eder. Üretim aşamalarını görmezden gelir. Ders kitaplarında uydurulan bu
kukla/yalancı şahit, Keynesyen teorinin, karşılaştırmalı olarak, daha sofistike ve
aydınlatılmış görülmesine sebep olur.
Ancak Keynes’e geri dönüp bakarsanız, “klâsik” terimini çok geniş biçimde, Hayek de dahil, piyasaların işlediğine itimat eden herhangi birisini içermek üzere
kullandığını görürsünüz. Gerçekte, kendisiyle savaş içinde olduğu kişi Hayek’ti.
Dolayısıyla, bu ikisi arasındaki farkların öne çıkarılması öğrencilerin işin gerçeğini öğrenmesine yardımcı olur. Benim bu tartışmaya odaklanmayı tercih sebebim budur. Hayek’le kıyaslandığında, Keynes’in durumu çok da iyi görünmez.
AEN: Keynes’i Avusturyacı görüşe karşıt olarak kullanımınızın, Keynes’in anaakımın
gözünden hayli düşmüş biri olması nedeniyle, anakronik görülebileceğini düşünüyor
musunuz?
Garrison: Avusturyacı iktisadın gelişimi önemli bir aşamayı ıskaladı -makro teorinin grafiksel bir çerçeveye çevrilmesi ve bazen söylendiği şekliyle bir “pozitif
höristik”in3 yaratılması. Dolayısıyla mesele sadece bir karşıtlık sağlamak değil,
Avusturyacı teorinin pozitif bir yeniden ifadesini oluşturmaktır.
Yine, anaakım dergilerinde hükmünü sürdürmemesine karşın, Keynesçilik politika düzeyinde gözden düşmüş değildir. Şayet politik sorunların izini Wall Street
Journal okuyarak takip ediyorsanız, daha yeni, sözde daha güçlü teorilerin tartışmayı yönlendirmede hemen hiçbir rol oynamadığını görürsünüz. Politika oluşturanların düşüncelerini yönlendiren şey 1960’lar tarzı Keynesçi düşüncedir, ve
buna karşı asla bütünüyle tesirli bir karşılığa sahip olamadık.
AEN: Öyleyse, sizin kitabınız politik dünyada nereye uyacak?
Garrison: Sherryl Kasper’in gelecek yıl çıkacak The Revival of Laissez-Faire in
American Macroeconomic Theory (Amerikan Makroekonomik Teorisinde LaissezFaire’in Yeniden Doğuşu) başlıklı bir kitabı var. Onu okumayı bekliyorum, ama
3

Heuristic; Keşfe yarayan, anlamaya yardımcı, vesile olan şeyler anlamına gelir. (Ed.)
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başlığının Avusturya Okulu’nda ihtiyaç duyulan türden bir yeniden canlanmaya
izin verdiğinden emin değilim. Anaakım makroiktisatçılar, en azından fiiliyatta
politik konulara ilgi duyanları, müdahaleci olmaya eğilim gösterirler. Bırakınızyapsınlarcı bir konuma doğru yönelmelerini görmek güzel olurdu. Avusturyacı iktisatçılar bütün bütün bırakınız-yapsınlarcı olmaya meyleder, ancak onlara
tekrar rağbet kazandırmak için gereken şey, ilgilerini makroekonomik konulara
çekmeleridir.
Mikro problemler hakkında ve müdahalenin yokluğunda piyasaların bunlarla
nasıl ilgilenebileceği konusunda kütüphaneler dolusu kitabımız var. Ancak makroekonomik problemler ve bunlara piyasa temelli cevaplar üzerine yazılmış pek
az şey var. Benim kanaatim, bunun sebeplerinden biri, anaakımın müdahalecilik
yanlısı modeline karşı koyacak yaşayabilir/geçerli (viable) bir makroekonomik
modelimizin olmamasıdır.
AEN: Modelinizin yapısının politika yapanları, bu modeli dalgalanma karşıtı (countercyclical) amaçlar için kullanmak üzere, ayartabileceğinden endişeleniyor musunuz?
Garrison: Hayır, gerçekten de endişelenmiyorum, sermaye yapısının büsbütün
karmaşıklığı ve bir çöküş sırasında emek kaynaklarının yeniden tahsisine dâir
implikasyonlar nedeniyle. Havsalaya sığar hiçbir proaktif makroekonomik politika ekonomik iyileşmeyi âhenkle yönlendiremez.
Şimdi, Lachmann 1956 tarihli Capital and Its Structure (Sermaye ve Yapısı)
adlı kitabında bir parça Keynesyen aktivist gibi görünür, çünkü bu sorunların bir
kısmı üzerinde spekülasyon yapar. Bununla birlikte, onu okumamdan anladığım
şu; Lachmann sadece Keynesyenleri onların kendi sahasında ele alıyordu. İhtiyaç
duyulan şeyin bir tür kredi kontrolü olduğunu söyledi, bu kredi kontrolüyle uzun
vadeli üretime sağlanan kredilerin azaltımını ve kısa vadeli üretim için kredi artışını kastetti. Bu, tam da emek kaynaklarını ilk üretim aşamalarından geç üretim
aşamalarına yeniden tahsis etmenin etkisine sahip olur. Politika yapıcıların bunu
yapmaya çalışmasını gerçekten savunmuyordu. Sadece Avusturyacı dalgalanma
teorisini bir iyileşme planı için bir temel olarak kullanmanın ne kadar da yıldırıcı
olacağını göstermeye çalışıyordu.
Ve Hayek, sanırım, yalnızca merkez bankasının yapay bir büyümenin devamını
sağlamak için ne yapmak zorunda olduğunu açıklamaya çalıştığında, bir parça rayın dışına çıkmıştır. Farz olunduğu gibi, para arzı artan bir oranda yükseltilmek zorunda kalınabilir. Hayek’in sözde “hızlandırmacılığı” (accelerationism) bazen kısa
vadeli/uzun vadeli Phillips eğrisi analizinin önceden bir ifadesi olarak görülür. Ancak Hayek’in daha geniş perspektifle söylediği, genişleme oranını hızlandırmanın
işe yaramayacağıdır. Fed ekonomiyi belânın içine sokabilir ama belâdan kurtaramaz. Gereken şey biraz likiditasyon ve yeniden kaynak dağıtımıdır.
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AEN: Kitabınızın sonundaki sınıflandırmanın muazzam bir açıklama gücü var (Bkz.
Şekil 3)
Garrison: Başlangıçta bu matrise kitabımın ön kısmında yer vermiştim. Fakat
daha sonra bunun gerçekten de gayet güzel bir özetleme yolu olduğunu fark ettim. Avusturyacılar, parasalcılar, ve Keynesçiler arasındaki tartışmanın neden
bu kadar uzun zaman sürüp gittiğini açıklamaya çalıştım. Sonunda şu cevaba
ulaştım: tartışmacılar aynı anda iki farklı soruyla ilgilenmeye çalışıyorlardı. Sorunun ilki piyasaların işleyip işlemediğidir. Diğer soru, ilk sorunun çözümünde,
odaklanmanın emek üstüne mi yoksa sermaye üstüne mi olması gerektiğidir.
Yani, makroekonomik olarak uygun anlamda piyasanın işleyebilirlik kabiliyetini
değerlendirmek için (sermaye veya emeği içeren) piyasa mekanizmalarının temel özellikleri nelerdir?
2x2’lik matrisin kurulması ve tartışılması sırasında, hücre, satır, ve sütun arkadaşlarından bahsediyorum. Benim tasnifime göre, sermaye piyasalarını hariç
tuttuğunuzda, emek piyasalarına odaklanan Friedman ve Keynes’e ulaşırsınız. Ve,
piyasaların ekonomiyi resesyondan çıkaracak kadar yeterli işlemeyeceğini varsayan yahut bundan korkan Lachmann ve Keynes’e ulaşırsınız. Benim görüşüme göre, Hayek konuyu doğru kavramıştır: siyasî aktivizm faiz oranlarını tahrif
etmedikçe piyasalar çalışır ve bizim dönemler arası sermaye yapısı analizimiz
piyasaların nasıl çalıştığını hemen hemen göstermektedir.

PİYASA EKONOMİSİ HAKKINDA
GENEL YARGILAR
Desantralize karar alma sürecinin makro ekonomideki olası etkileri:
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Şekil 3. Bir Modeller ve Değerlendirmeler Matrisi
(Kaynak Roger W. Garrison, Time and Money, Routledge, 2001)
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Matris bize bazı eski konuları aydınlığa kavuşturma konusunda yardımcı olur.
Meselâ, hem Milton Friedman hem de Richard Nixon’ın “artık hepimiz Keynesyeniz” dediği kayıtlara geçmiştir. Gerçi, Friedman yanlış anlaşıldığından şikâyetçi
olmuştur. Friedman bunu söylediğinde, hem kendisinin hem de Keynes’in aynı
-emek piyasalarına odaklanan- analitik çerçevede çalıştıklarını kastetmiştir. Fakat Nixon bunu söylediğinde, piyasaların kendi başına işleri yoluna koymak için
güvenilir olduğuna kimsenin inanmadığını kasteder; bu yüzden, hükümet destekli teşvik ve istikrar politikalarına ihtiyaç duyarız. Benim matrisim Friedman’ın
Keynes’in satır arkadaşı olduğunu, Nixon’ın ise Keynes’in hücre arkadaşı olduğunu gösteriyor.
AEN: Avusturyacı iktisadî dalgalanma teorisi hakkında en yaygın mitler nelerdir?
Garrison: Genel bir efsane Avusturyacıların bir ekonomideki bütün iniş ve çıkışların, kaçınılmaz olarak parasal genişlemelerin neden olduğu, zamanlar arası
dengesizliği gerektirdiğine inandıkları yönündedir. Basitçe bu doğru değildir. Teori bir başka tarafa işaret eder. Avusturyacı teoriye göre, kredi genişlemelerinin
neden olduğu yapay büyümeler sürdürülebilir değildir. Teori her çöküşü açıklamaya çalışmaz. Yapay bir büyümeyi doğrudan ihtiva etmeyen dikkate değer bir
vaka 1930’ların son yıllarında -Federal Rezerv tam da ekonomi iyileşme sürecindeyken mankafa bir şekilde rezerv gerekliliklerini yükselttiğinde- gerçekleşen
çöküştür. Bu para arzında bir çöküşe neden olmuş ve depresyonu iki sene daha
uzatmıştır.
AEN: Japonya’yı kendisini resesyondan para basarak çıkarmaya çalışmanın (print
itself out of recession) bir örneği olarak verir misiniz?
Garrison: Evet, veririm, aynı zamanda bazı sözde “yükselen ülkeler” de öyledir.
Bu ülkelerdeki büyümenin çoğu yapay surette ucuz kredilerden kaynaklanmıştır.
Ve bazıları da, riskin borç alana değil ama verene ve sonunda hükümete ait olduğu, yapay olarak garantili kredilerden kaynaklanmıştır. Paul Krugman risk alma
ve riski taşıma arasındaki bu sorunlu farklılığa vurgu yapmaktadır, ancak kendi
teorisiyle Avusturyacı teori arasındaki güçlü benzerliği görmez.
Krugman Avusturyacı teoriyi “eski moda teori” olarak karalamaktadır ama,
bu ifadede itiraz edilecek bir şey yoktur. Avusturyacı teori yapay bir teşviğin bir
çöküş için sahneyi hazırladığını söylemenin yalnızca bir yoludur, ki bu söylenen şey de doğrudur. Ancak, Krugman ayrıca Avusturyacıları bu konu üzerinden
ahlâk öğretiyor olarak görür; ekonomi, büyüme cümbüşünü telâfi etmek için,
acılı bir çöküş ve depresyondan muzdarip olmak zorundadır gibi. Elbette, Avusturyacı teorinin bu tür bir basit ahlâkî ders verme düşüncesi yoktur.
Krugman’ın alternatif teorisi bir pür para talebi teorisidir. Eğer, herhangi bir
sebeple, ekonomi genelinde bir para talebi artışı varsa harcamalar azalacaktır. Bu
fiyatlar üstünde aşağıya doğru baskı oluşturur, ve fiyatların doğrudan doğruya
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intibak edemediği kapsamda, üretim düşer. Krugman bunun Keynes’in iktisadî
dalgalanmalar açıklaması olduğunu ileri sürer ama aslında öyle değildir. Keynes
depresyonun yatırım talebindeki bir yıkımdan kaynaklandığına inanmıştır. Yıkımın ardından, bir likidite kapışması olacağını fark etmiştir. Ancak, artan para
talebini öncelikli sebep olarak kabul etmemiştir.
AEN: Krugman, Gottfried Haberler’in sonraki çalışmalarından bazı Avusturyacı karşıtı argümanlar almış görünüyor.
Garrison: Evet, Avusturyacıların büyüme ve çöküş hikâyelerinde bir tür simetriye ihtiyacı olduğunu söyler. Çöküş sermayenin erken üretim aşamalarından sonraki aşamalara yeniden bir dağıtımını gerektirir, ve bu yüksek dozlarda işsizliği
gerektirir. Bu yüzden, Haberler şunu sorar: neden, büyüme dönemlerinde sonraki
aşamalardan önceki aşamalara doğru sermaye yeniden dağılırken, aynı işsizliğe
sahip olmazsınız?
Cevap genel talebin, tamı tamına bankacılık sisteminin sağladığı yoğun kredilerce desteklenmesi nedeniyle, büyüme süresince daha güçlü olmasıdır. Bu emek
talebine genel olarak bir destek verir, ama talep özellikle üretimin erken aşamalarında güçlüdür. İşçiler üretimin geç aşamalarından erken aşamalarına fiyat artışlarıyla yönlendirilirler. Çöküş geldiğinde, erken aşamalardaki emek talebinde,
işçilerin işsiz kalmasına neden olan, âni bir azalış vardır. Bu işçiler nihayetinde
yeniden istihdam edilebilirler, ama bu zaman alacaktır.
Krugman’ın Haberler’den aldığı bağlantılı bir argüman Avusturyacı teorideki işsizliğin temellerini sorgular. Haberler ve Krugman kötü yatırımların neden
iyi işgücünün işsiz kalmasına sebep olması gerektiğini sorarlar? Cevap, elbette,
bu tür işsizliğin sermaye yapısındaki farklı parçalar arasında tamamlayıcılık ve
emeği tamamlayıcı olan sermaye türlerinde -kötü yatırımlardan kaynaklanankıtlıkların sonucu olmasıdır.
AEN: Tyler Cowen’in Avusturyacı iktisadî dalgalanmalar teorisini eleştirdiği kitabındaki argümanlarından birisine dâir konuşmak ister misiniz?
Garrison: Peki, Cowen uzun argümanlar listesi yapar, ama özel olarak bir tanesine değinmeme izin verin. İddia eder ki, Avusturyacılara göre tasarruf oranları
sık ve dramatik değişimlere tâbi olmalıdır. Aksi takdirde, girişimciler bir kredi genişlemesini tasarruflardaki bir artış olarak görmeyeceklerdir. Bu argüman
pedagojiyi tarihsel uygulama ile karıştırır. Avusturyacılar tasarruf oranlarının
oynak olduğu şeklinde bir iddiada bulunmazlar; onlar sadece tasarruf oranlarının
değişebileceğini ve değiştiğini kabule ihtiyaç duyarlar. Buradaki fikir faiz oranlarının, ekonomi sürdürülemez bir büyüme patikasına çıkartılmayacak ise, küçük
ve kademeli değişmeleri dahi yansıtması zorunluluğudur.
Aklıma gelmişken, Avusturyacılar ne arz yönlüler gibi tasarruf taraftarı ne de
Keynseçiler gibi tasarruf karşıtıdırlar. Onlar sadece yatırım faaliyetlerinin tasar-
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ruf mevcutları (availability of saving) ile tutarlı olması için kaygılanırlar, ki bu
tutarlılık ilâveten insanların zaman tercihleriyle de tutarlıdır. Benzer bir ifade
genel olarak ekonomik büyüme için de söylenebilir. Büyüme diye bir şeyin yanında ya da karşısında olmak için bir sebep yoktur. Önemli olan şey, ekonominin
büyüme oranının zamanlar arası tüketim tercihlerine tekabül etmesidir.
AEN: Bir diğer sıklıkla yükseltilen itiraz tüketici kredi piyasalarının Avusturyacı anlatımı önemli ölçüde değiştirdiğidir. Bu doğru mu?
Garrison: Hayek teoriyi ilk defa geliştirdiğinde, tüketici kredisi adına ortada pek
bir şey olmadığı doğrudur. Kredilerin aslan payı iş âlemine gitmekteydi. Bu durum teorinin doğrudan uygulamasını mümkün kıldı. Ancak büyük hacimde tüketici kredisi devreye girdiğinde dahi, ayrıntılar farklılaşsa bile, teorinin geçerliliği
yine de devam eder. Tüketici kredilerinin çoğu dayanıklı tüketim malları -mobilyalar, otomobiller, ve yüzme havuzları- içindir. Bu tür mallar, yine de, sermaye
karakteristiklerinin çoğuna sahiptir.
Harry Browne bir keresinde, bir düşük faiz oranları döneminde yüzme havuzu
yaptırarak gösteriş yapan, ve sonrasında havuzu muhafaza edemeyeceğini fark
eden müşterilerinden birisi hakkında yazmıştı. İşte bu Avusturyacı iktisadî dalgalanma teorisinin kendisini bütünüyle tüketici kredisi piyasasında işlettiğine
bir örnektir.
AEN: Avusturyacı anlatım politik iktisadî dalgalanma olarak adlandırılan şeye ne
kadar uyar?
Garrison: Güzel bir uyumu vardır: Avusturyacı teori, büyümenin (boom) süresi
yahut büyümeler arasındaki sürenin uzunluğunu değil, büyümenin mekaniğini
açıklar. İlk zamanlarda Mises, Knut Wicksell’in teknolojik faktörlerin doğal faiz
oranının yükselmesine neden olduğu ve bankacılık sisteminin ancak gecikmeli
olarak banka faiz oranını ayarladığı şeklindeki açıklamasını kabul etmişti. Ancak,
1920’lerde, Mises yapay büyümeyi teknoloji üzerinden değil ama genel itibariyle
“enflasyonist ideoloji” üzerinden suçlamaya başlamıştır.
Hayek’in Constitution of Liberty’sinde (Özgürlüğün Temel Yapısı) kredi kaynaklı yapay büyümenin politik olarak harekete geçirilmiş olduğunu izah edişi
1960’tan önce değildi. Hayek, -Buchanan ve Tullock’un Calculus of Consent’inin
(Oybirliğinin Hesaplanışı) yayınlanmasından iki yıl evvel- bir seçim öncesinde
kredi genişlemesinin politik faydalarını açıklamak amacıyla, aşikâr bir Kamu
Tercihi argümanını kullandı.
AEN: Sermaye piyasalarının uluslararasılaşması modeli nasıl etkiliyor?
Garrison: Uluslararası sermaye piyasaları tümüyle devreye girdiğinde, faiz
oranlarındaki değişmeler daha az belirgindir. Bunun yerine, yabancı yatırımcılar
faiz oranlarında ufak bir artıştan dahi faydalandıkça, sermaye akımlarındaki deği-
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şimleri görürüz. Böylece, faiz oranları çöküşün arifesinde pek de yüksek değildir,
ama sermaye girişleri büyük miktarlardadır ve ihracat piyasaları zayıflatılmıştır.
Sonuçta, dünya sermaye piyasalarına erişim büyümenin aksi durumda olacağından daha uzun sürmesine imkân tanır.
Bununla birlikte, Mises’in aslında kendi iktisadî dalgalanma teorisini Britanya Para Okulu’ndan (British Currency School) bir fikri ödünç alarak kurduğunu
hatırlamalıyız. Bu okul dar bir şekilde milletler arasındaki ticaret şekillerinin
değişimi ile ilgili olarak kendi kendisini geriye alan (self-reversing) süreci göz
önüne sermişti. Mises kapalı bir ekonomide dahi, yine de kendisini geriye alan
bir sürecin var olduğunu gösterdi -kendisini faiz oranları ve sermayenin yeniden
yapılan tahsisi olarak işleten bir süreç.
AEN: Bu kitap üzerinde çalıştığınız bütün süre boyunca ekonomi bir yükselme dönemindeydi ve işsizlik ve açıklar gibi geleneksel makro sorunlar bir sorun olmaktan çıktı.
Artık bir önemi kalmamış konularla uğraştığınız için hiç hevesiniz kırıldı mı?
Garrison: Hayır, benim daha büyük hedefim, birçok farklı durumda birçok farklı konuyla ilgilenebilecek, sermaye temelli bir makroekonomiyi bir araya getirmektir. Ancak, mesleğin dönemsel olarak inanır göründüğü gibi, iktisadî dalgalanmanın ölü olduğuna bir an bile inanmıyorum. Gerçekte, iktisadî dalgalanma
teorisinin popülerliğinin bir çöküşün arifesinde çok düşük olduğunu söylemek
muhtemelen doğrudur.
Son zamanlarda “yeni ekonomi” -internet, dijital devrim, ve tam zamanında envanter yönetimi üzerine pek çok şey işittik. İşlerin değiştiğini inkâr etmiyorum,
ama değişimlerin kalıcı bir refaha her nasılsa eklediklerinden şüphe ediyorum.
1990’ların ilk yıllarındaki Bush resesyonunun hemen öncesinde, işsizlik oranı
% 5,5 düzeyindeydi. Kimse bu oranın kabul edilemez derecede yüksek olduğunu
söylemiyordu. Aksine bu “doğal oran” olarak, makroekonomik sıhhatin bir kalite
işareti şeklinde görülüyordu. Tek bir dalgalanma süresi boyunca, doğal oranın %
5,5’ten % 4,0’e düşmüş olduğuna günümüzde inanacak mıyız?
Makroiktisatçılar -özellikle Avusturyacı makroiktisatçılar- tahminler yapma
konusunda temkinli olmalıdır. Fakat, Clinton genişlemesinin mühendisliğindeki
Federal Rezerv’in rolünün pek şüpheli olduğunu düşünmüyorum. Şu an sahne
Avusturyacı tarzda bir çöküş için hazırlanıyor mu? Peki, sadece eğer bu tarz bir
çöküş yaşarsak, kitabımın değerinin artacağını tahmin etmeme izin verin.

Friedman, Hayek’e Meydan Okuyor1
Mark Skousen
Ekonomist

Çeviren: Ünsal Çetin
Liberal Düşünce, Cilt 15, Sayı 59 - 60, Yaz-Güz 2010, s. 97 - 100

“İktisadî dalgalanmanın Hayek-Mises açıklaması delil tarafından yanlışlanmıştır. İnanıyorum ki, bu açıklama hatalıdır.”
–Milton Friedman

Geçen ay, neredeyse her Mont Pelerin Cemiyeti toplantısında yüzeye çıkan,
monetaristler ve Avusturyacılar arasındaki uzun zamandır süre gelen tartışma
hakkında yazmıştım. İki okul da serbest piyasanın gayretli savunucuları, fakat
metodoloji ve iktisadî modelleme üstüne mütemadiyen çarpışırlar.
Konu politikaya gelince, bu çarpışma iktisatta olduğu kadar çok değil. Nitekim, Monetarist Okul’un önder sözcüsü Milton Friedman, Friedrich Hayek’in The
Road to Serfdom’unun (Kölelik Yolu) 50’inci yıldönümü baskısına bir süre önce
iltifatlı bir takdim yazdı. Fakat, Friedman’ın (ve Allan Meltzer’in) Hayek’in Prices
and Production’ı (Fiyatlar ve Üretim) ile Avusturyacı iktisadî dalgalanma teorisine yönelik tutumu daha az cömert.

1
Mark Skousen, Economics on Trial, The Freeman, Mart 1995, Cilt 45, sayı 3. Metnin orijinali için bkz. http://www.thefreemanonline.org/columns/economics-on-trial-5/

97

98 | Mark Skousen

Friedman Avusturyacı iktisadî dalgalanma teorisine dair sorusunu ilk olarak
NBER’deki parasal çalışmalarda yer alan 1964 tarihli bir makalesinde yükseltti,2
ve Economic Inquiry’deki 1993 tarihli bir makalesinde güncelledi.3 Her iki makalede, Friedman resesyonlara önceki dönemin enflasyonları tarafından neden
olunduğu şeklindeki Hayek-Mises tezini sorgular. Friedman, savaş döngüleri ve
1945-49’u hariç tutarak, 1879-1988 arasında Birleşik Devletler’deki döngüsel aktiviteyi (GSYİH ve diğer verilerle ölçülmüş olarak) inceledi. Friedman bir genişlemenin uzunluğu ve şiddeti ile müteakip daralmanın arasında anlamlı bir bağlantı bulunmadığı sonucuna ulaşır. Bununla birlikte, bir daralmanın uzunluğu
ve şiddeti ile müteakip genişlemenin arasında epeyce yüksek bir bağlantı vardı.

Mises-Hayek Dalgalanma Teorisinin Temelleri
Friedman son derece dikkate değer istatistikî fenomenlerden birisini keşfetmiştir, ve onun yorumlaması Avusturya Okulu’na sempatik olan bizlerden dikkatli bir yanıtı hak etmektedir. Fakat uygun bir şekilde cevap vermek amacıyla,
iktisadî döngünün Avusturyacı teorisinin ne olduğunu ve neyi ima ettiğini tam
olarak anlamamız çok önemlidir.
Mises ve Hayek iktisadî dalgalanmalara esas olarak hükümet tarafından para
arzının arttırılması veya iskonto oranının düşürülmesi yoluyla yaratılan, ucuz
kredilerce (cheap credit) neden olunduğunu iddia eder. Avusturyacılara göre,
gevşek para (easy money) ekonominin zaman yapısında bir dengesizlik meydana
getirir. Fâiz oranlarını yapay bir şekilde doğal oranın altına düşürür, ve özellikle
(madencilik, imalat, ticarî gayrimenkul gibi) daha üst sıradaki sermaye malları
endüstrilerinde hızlı bir ekonomik büyüme yaratır. Bununla birlikte, bu büyüme
sürdürülemezdir. Ekonomi canlandıkça fâiz oranları doğal haddin üstüne yükselir, ve yatırım artışı bir çöküşe dönüşür. Kaçınılmaz resesyon tüketim ile yatırım
arasındaki uygun dengeyi yeniden kurar.
Mises-Hayek modeli, iktisadî dalgalanma süresince sermaye yatırımı sektörünün genişlemesi ve daralmasına odaklandığından, çoğunlukla bir “aşırı yatırım”
veya “kötü yatırım” dalgalanma teorisi diye adlandırılır.4
Esasen, Mises-Hayek modelini Friedman’ın “bedava öğle yemeği diye bir şey
yoktur” hükmünün teyidi olarak görürüm. Devlet, bedelini ödemeksizin, karşılıksız (irredeemable) kâğıt parayı yoktan var edemez. Parasal enflasyon, yalnızca fiyatları yükseltmekle kalmaz, ekonomiyi tahrif eder. Gevşek paranın (easy money)
ilk tesiri bir hızlı büyümedir, ama er geç bir kriz takip etmek zorundadır.
Milton Friedman, “The Monetary Studies of the National Bureau,” 44’üncü Yıllık Rapor, National Bureau of Economic Research (1964), The Optimal Quantity of Money and Other Essays içinde yeniden yayınlandı, (Chicago: Aldine, 1969) ss. 261-84.

2

3

Milton Friedman, “The ‘Plucking Model’ of Business Fluctuations Revisited,” Economic Inquiry (Nisan 1993), ss. 171-77.

Avusturyacı iktisadî dalgalanma teorisinin detaylı bir açıklaması Murray Rothbard’ın America’s Great Depression’unda
bulunabilir, bkz. 4. Basım (New York: Richardson&Snyder, 1983 [1964]). Hayek’in Prices and Production’u halen piyasadadır,
bkz. 2. Basım (New York: Augustus M. Kelley, 1935 [1931].
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Konu Üstündeki Veri
Friedman, bir resesyonun nedeninin önceki döneme ait enflasyon olduğu, ve diğer şartlar aynı kaldığında, karşılıksız para enflasyonu (fiat inflation) yükseldikçe,
müteakip düşüşün de şiddetli olacağı şeklindeki Mises-Hayek modelinin temel
bir anlayışına sahip görünüyor. (Enflasyon daha yükseğe tırmandıkça, çöküş daha
büyük olacaktır.)
Friedman Avusturyacı iktisadî dalgalanma teorisini, kanıtlar bir resesyon ile
önceki dönem enflasyonu arasındaki herhangi bir bağlantıyla aykırı düşüyor
göründüğü için reddetmektedir. Bununla birlikte, inanıyorum ki, Friedman yanlış
verileri kullanıyor. Birisi, Mises ve Hayek’i uygun şekilde yargılamak amacıyla,
geçmiş ekonomik aktiviteyi (genişlemeyi) müteakip ekonomik aktiviteyle
(daralmayla) değil, “gevşek krediyi” (easy credit) ekonomik aktivite ile bağlantılandırmalıdır. Bir ekonomik iyileşme veya resesyon parasal politikadaki bir
tedbir ile önemli ölçüde değişebilir. Örneğin, Federal Rezerv, 1982’de bankacılık
sistemine muazzam yeni rezervler enjekte ettiğinde yaptığı gibi, derin bir resesyonun normal seyrini izlemesine izin vermeyebilir. Ayrıca, GSYİH, Mises-Hayek
teorisinin aslî odağı olan, yatırım aktivitesinin iyi bir göstergesi değildir. GSYİH,
daha üst sırada yer alan sermaye mallarının üretimini değil, yalnızca nihaî çıktıyı
ölçmektedir.
Açık bir şekilde, parasal politika ve ekonomik aktivite arasında kuvvetli bir
bağ vardır. Friedman’ın hayat boyu eserinin çoğu kısmı bu yakın bağlantı ile ilgilenir. Mises ve Hayek, parasal akım mekanizmasının sermaye yatırımları sektörü
boyunca nasıl çalıştığını göstererek, gerçekten bundan daha da ileri gider.
Mises-Hayek modelini açıklamak için iki örnek sunuyorum. Önce, 1950’ler ve
1960’lardaki Birleşik Devletler’i dikkate alınız. Parasal enflasyon bu dönemlerde
nispî olarak ılımlıydı ve iktisadî dalgalanma da ılımlıydı. Ancak, parasal enflasyon 1960’ların son yıllarında ve 1970’lerde çok daha hızla yükseldi ve ekonominin harareti de arttı. Genişlemeler daha büyük ve daralmalar daha şiddetli idi,
tıpkı Mises ve Hayek’in tahmin ettiği gibi.
1980’lerin Japonya’sına bakınız. Şayet Japonya Bankası (para arzını her yıl için
yalnızca yüzde iki-üç seviyesinde arttıran) Friedman’ın parasalcı kuralını benimsemiş olsaydı, Avusturyanlar ancak hafif bir enflasyonist yükseliş ve müteakip
resesyonu öngörürlerdi. Ne yazık ki, Japonya Bankası parasal tabanı dört tam yıl
boyunca yüzde on bir genişleterek ve fâiz oranlarını yapay surette düşük tutarak,
fazlasıyla eli açık bir para politikasına girişti. Sonuç, (1) 1980’lerin son yıllarındaki çarpıcı ekonomik büyüme, (2) 1990’ların ilk yıllarındaki müteakip bir çöküş
ve depresyon idi. Buradaki verilerin Mises ve Hayek’i nasıl olup da yanlışladığını
görmekte başarısızım. Nitekim, Japon ekonomist Yoshio Suziki yakın bir tarihte
Avusturyacı tezi teyit etti: “Hayek’in bize öğrettiği gibi, gevşek para (easy mo-
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ney) mal ve hizmetlerin fiyatını her zaman yükseltmez, ama ekonominin yapısında, özellikle de sermaye piyasalarında, daima bir dengesizlik yaratır… Bu tamı
tamına [1980’lerde] Japonya’da gerçekleşen şeydi.”5 Suziki, Japon tüketici ve toptan fiyatlarının 1980’lerin son yılları boyunca nispeten istikrarlı olduğuna, fakat
(hisse senetleri, gayrimenkul, sanat eserleri ve diğer) varlık fiyatlarında sürdürülemez bir “balon” oluştuğuna işaret etmiştir.
Milton Friedman ve ben Avusturyacı iktisadî dalgalanma teorisinin değerini
tartışan mektuplaşmalarımıza devam ediyoruz. Bu kritik meselede daha çok araştırma ve sınamanın yapılması gerektiği hususunda onunla mutabıkım. İzlemeye
devam edin.

Dr. Yoshio Suziki, “Comment on Papers by Benegas Lynch and Skousen,” Mont Pelerin Cemiyeti Toplantıları, 27 Eylül 1994,
Cannes, Fransa. Suziki ayrıca “kırk yıllık bir parasal iktisatçılık tecrübemde, Hayek’in ticarî dalgalanma teorisinin özünü
yaşama geri döndürme ihtiyacını hiçbir zaman bugünkü kadar güçlü şekilde hissetmemiştim” demişti.
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ABSTRACT
Contrary to some accounts, the Hayek-Robbins (“Austrian”) theory of the business cycle did not prescribe a monetary policy of “liquidationism” in the sense of passive indifference to sharp deflation during the early years of the Great Depression. There is no evidence that Hayek or Robbins
influenced any “liquidationist” in the Hoover administration or the Federal Reserve System. Federal Reserve policy
during the Great Depression was instead influenced by the
real bills doctrine, which (despite some apparent similarities) was diametrically opposed in key respects to Hayek’s
norms for central bank policy.

Lawrence White, “Did Hayek and Robbins Deepen the Great Depression?,” Journal of Money, Credit and Banking, Volume
40 Issue 4, (2008), pages 751 – 768. For the web link see http://economics.sbs.ohio-state.edu/jmcb/jmcb/07056/07056.pdf
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I think the Austrian business-cycle theory has done the world a great deal of harm.
If you go back to the 1930s, which is a key point, here you had the Austrians sitting in
London, Hayek and Lionel Robbins, and saying you just have to let the bottom drop
out of the world. You’ve just got to let it cure itself. You can’t do anything about it.
You will only make it worse… I think by encouraging that kind of do-nothing policy
both in Britain and in the United States, they did harm.
– Milton Friedman, as quoted by Gene Epstein (1999)
An increasingly common view among economic historians is that, as Ben Bernanke (2004) has put it, “the adherence of some Federal Reserve policymakers to
the liquidationist thesis” during the Great Depression was among the main factors that “led policymakers astray, with disastrous consequences.”3 Bernanke specifically cites “the infamous ‘liquidationist’ thesis of Treasury Secretary Andrew
Mellon, who argued that weeding out ‘weak’ banks was a harsh but necessary
prerequisite to the recovery of the banking system.” Barry Eichengreen (1999,
pp. 8, 12) elaborates the theme that the “dominant doctrine” of the early 1930s
“was liquidationism, according to which business cycle downturns served the
Darwinian function of weeding out the weak enterprises least well adapted to a
dynamic economy.” Eichengreen believes that liquidationism guided the Hoover
administration’s fiscal policy, and that the “same ideology of inaction pervaded
the corridors of central banks.”
Anna J. Schwartz, in an interview with Randall E. Parker (2002, pp. 111-12),
identifies liquidationism with passivity in the face of deflation. She charges that
the Fed of the 1930s acted in the mistaken belief that “the economy had to be submitted, subjected, to this kind of cleansing as it were, the word that has become
popular nowadays, liquidationist … you couldn’t do anything to relieve the obvious deflation in the economy”. In his own overview of the period, Parker (2002, p.
9) emphasizes the influence of the doctrine. The liquidationists
basically believed that economic agents should be forced to rearrange their spending proclivities and alter their alleged profligate use of resources. If it took mass
bankruptcies to produce this result and wipe the slate clean so that everyone could
have a fresh start, then so be it. The liquidationists viewed the events of the Depression as an economic penance for the speculative excesses of the 1920s. Thus,
the Depression was the price that was being paid for the misdeeds of the previous
decade.

In the paper most responsible for popularizing the term “liquidationism,” J.
Bradford DeLong (1991) links the Fed’s inaction to ideas propounded by Friedrich A. Hayek and Lionel Robbins: “In adopting such ‘liquidationist’ policies, the
Federal Reserve was merely following the recommendations provided by an ecoBernanke cites two other factors as also leading policy-makers astray: the “gold standard orthodoxy” and “the incorrect
view that low nominal interest rates necessarily signaled monetary ease”.
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nomic theory of depressions that was in fact common before the Keynesian Revolution and was held by economists like Friedrich Hayek, Lionel Robbins, and
Joseph Schumpeter.” In a later paper, DeLong (1998) makes a similar argument
regarding U.S. fiscal policy: Hoover and Mellon tried to keep the federal budget
balanced in 1930-31 because they adhered to the Hayekian theory of the business
cycle. In an online essay, DeLong (undated) puts his view of the doctrinal history
the following way:
…Hoover had been one of the most enthusiastic proponents of “liquidationism” during the Great Depression himself. And the unwillingness to use policy to prop up
the economy during the slide into the Depression was backed by a large chorus, and
approved by the most eminent economists – most of them “Austrian” in the sense
of Friedrich Hayek and Joseph Schumpeter.

DeLong goes on to characterize the Austrian chorus as holding that “in the
long run the Great Depression would turn out to have been ‘good medicine’ for
the economy, and that proponents of stimulative policies were shortsighted enemies of the public welfare.”
In his own interview with Parker, Milton Friedman (Parker 2002, p. 44) characterized the Hayek-Robbins view taught at the London School of Economics as
“a picture of incredible darkness.” In doing so he echoed his decades-earlier description (Friedman 1974, p. 162-3) of “the London School (really Austrian) view”
as a “dismal Picture.” He found it dismal for teaching, among other things, “that
the only sound policy was to let the depression run its course, bring down money
costs, and eliminate weak and unsound firms.” Though he did not use the term
“liquidationism,” Friedman read the Austrian view as one that counseled monetary policy-makers to do nothing to combat the sharp deflation of 1930-33. Friedman quoted extensively from Robbins’ book The Great Depression to support this
reading. (He also mentioned Hayek’s mentor, Ludwig von Mises, but not Hayek.
In the Parker interview and in the Epstein interview quoted at the outset, Friedman did name Hayek as well as Robbins.) At the University of Chicago during the
1930s, by contrast, “[f]ar from preaching the need to let deflation and bankruptcy
run their course, they [Chicago economists] issued repeated pronumciamentos
calling for government action to stem the deflation.”
In reply to Parker’s question of whether the Austrians wanted to “purge the
rottenness” from the system, however, Friedman (Parker 2002, p. 43) remarked,
“Well, I don’t think Hayek or Lionel Robbins would have used that phrase. They
would have said you simply have to use up the excessive long-lived goods and
get back to an appropriate relation between capital goods and consumer goods.”
DeLong’s thesis that the Hoover administration and the Federal Reserve were
following Austrian advice thus coincides with Milton Friedman’s judgment that
the Austrian advice did harm. Both suggest that “do-nothing” policy prescripti-
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ons by Hayek and Robbins contributed to deepening the Great Depression in the
United States.
But is this an accurate account of Hayek’s and Robbins’ actual monetary and
fiscal policy advice during the early years of the Great Depression? Is it an accurate account of the policies of the Hoover administration, of the Federal Reserve
System, and of what influenced them? A critical examination finds DeLong’s history unpersuasive on four key points.
(1) The Hayek-Robbins (“Austrian”) theory of the business cycle did not in
fact prescribe a monetary policy of “liquidationism” in the sense of doing nothing to prevent a sharp deflation. Hayek and Robbins did question the wisdom
of re-inflating the price level after it had fallen from what they regarded as an
unsustainable level (given a fixed gold parity) to a sustainable level. They did denounce, as counterproductive, attempts to bring prosperity through cheap credit.
But such warnings against what they regarded as monetary over-expansion did
not imply indifference to severe income contraction driven by a shrinking money
stock and falling velocity. Hayek’s theory viewed the recession as an unavoidable
period of allocative corrections, following an unsustainable boom period driven
by credit expansion and characterized by distorted relative prices. General price
and income deflation driven by monetary contraction was neither necessary nor
desirable for those corrections. Hayek’s monetary policy norm in fact prescribed
stabilization of nominal income rather than passivity in the face of its contraction. The germ of truth in Friedman’s and DeLong’s indictments, however, is that
Hayek and Robbins themselves failed to push this prescription in the early 1930s
when it mattered most.
(2) With respect to fiscal policy, the Austrian business cycle theory was silent.
Hayek and Robbins did oppose make-work public programs, but they opposed
them because they believed that the programs would misdirect scarce resources,
not because the programs were financed by public-sector borrowing.
(3) There is no evidence that either Hoover or Mellon, or any “liquidationist”
in the Federal Reserve System, drew policy inspiration from Hayek or Robbins.
Given that Hayek’s theory was unknown to English-language economists before he gave the lectures published as Prices and Production in 1931, it would be
surprising to find that Hayek had influenced the US policy debate in 1930.4 Robbins’ writings on the Depression came even later. Rather than following Hayek
or Robbins, the Fed’s decision-makers were following a variant of the real bills
doctrine, as Richard H. Timberlake, Jr. (1993, pp. 259-83; 2007, pp. 339-43), David

Wheelock (1992, p. 8) also links American policy to Hayek, citing Hayek (1932) and then a speech by a Federal Reserve
official from 1930 as evidence that “Several key Fed officials shared Hayek’s views.” Like DeLong, he provides no evidence
that anyone at the Fed was actually drawing from Hayek or Robbins.

4
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C. Wheelock (1991, p. 111), Allan H. Meltzer (2003, pp. 76, 138-39, 263-66, 322)
and David Laidler (2003a, pp. 1259-63) have emphasized.
The Austrian and real-bills views should not be conflated. If they were, as Laidler (2003a, p. 1263 n. 11) puts it, “apparently parallel strands in the literature,”
then such an appearance was misleading. In key respects the two views were
diametrically opposed. It may be true, as Laidler (2003b, p. 26) argues, that by
offering their own non-expansionist policy advice in the early 1930s “the Austrians… lent considerable academic respectability to similar views, based on the
so-called needs of trade or real bills doctrine, which at that time had wide currency
in banking circles in general, and at the Federal Reserve Board in particular.” Nonetheless the Austrian and real-bills views were analytically quite distinct, and
the Austrians were not the source of the Fed’s thinking.5
(4) Herbert Hoover explicitly rejected “liquidationist” doctrine in both word
and deed. Hoover’s claim that Mellon advocated liquidationism in cabinet meetings lacks corroboration from Mellon’s public statements.

Hayek’s Theory and Its Monetary Policy Norm
Hayek’s business cycle theory led him to the conclusion that intertemporal price equilibrium is best maintained in a monetary economy by constancy of “the
total money stream,” or in Fisherian terms the money stock times its velocity of
circulation, MV. Hayek was clear about his policy recommendations: the money
stock M should vary to offset changes in the velocity of money V, but should be
constant in the absence of changes in V.6 He accordingly lamented the shrinkage
of M due to the public’s withdrawing reserve money from banks (as had occurred
in 1929-33), referring (Hayek 1937, p. 82) to “that most pernicious feature of our
present system: namely that a movement towards more liquid types of money
causes an actual decrease in the total supply of money and vice versa.” He declared (1937, p. 84) that the central bank’s duty lay in “offsetting as far as possible
the effects of changes in the demand for liquid assets on the total quantity of the
circulating medium.”
To stabilize the volume of nominal spending, Hayek (1935, p. 124) urged that
“any change in the velocity of circulation would have to be compensated by reciprocal change in the amount of money in circulation if money is to remain
neutral toward prices.” Thus Hayek (1933b, pp. 164-65) held that an increased
public demand to hold (i.e. to “hoard” or not spend) deposit balances would have
undesirable deflationary consequences unless offset by deposit expansion:
DeLong does not mention the real bills doctrine, instead citing only the Austrian view as an influence on the Fed. Meltzer
(2003, p. 280) lumps Lionel Robbins together with real-bills advocates who held that “speculative credit and nonreal bills
had to be purged.”

5

For secondary accounts of the evolution of Hayek’s monetary policy views see Selgin (1999) and White (1999). For
overviews of his cycle theory see Haberler (1986) and Garrison (1986). For an intellectual biography see Caldwell (2004).
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Unless the banks create additional credits for investment purposes to the same extent that the holders of deposits have ceased to use them for current expenditure,
the effect of such saving is essentially the same as that of hoarding [of base money] and has all the undesirable deflationary consequences attaching to the latter.7

Hayek (1937, p. 93) was as strongly opposed to contraction in nominal income
as he was to excessive expansion:
Whether we think that the ideal would be a more or less constant volume of the
monetary circulation, or whether we think that this volume should gradually increase at a fairly constant rate as productivity increases, the problem of how to prevent
the credit structure in any country from running away in either direction remains
the same.

Hayek’s ideal (ibid.) was not a do-nothing monetary policy but “an intelligently
regulated international system.”8
Favoring stabilization of nominal income as an ideal, Hayek and Robbins opposed efforts to stabilize the price level against real income shocks. They thought
that the US price level should have been allowed to decline as real output grew
with productivity improvements in the 1920s.9 Instead, in their view, the price
level had been artificially propped up by the Federal Reserve’s credit expansion.
They regarded the downturn of 1929 as the inevitable end to an artificial boom
that the credit expansion (especially in 1927-28) had fueled.10 Robbins in a 1932
letter to the Economist (quoted by Wakatabe, p. 21) wrote that “although the causes of the present depression are various and complex, there is considerable
reason to believe that the main initiatory cause was the inflationary boom in
America and elsewhere which preceded it.”
In the “Austrian” diagnosis of the boom, credit expansion drove the interest
rate artificially low, luring labor and capital into overly “roundabout” investment
projects that would prove unsustainable when the interest rate returned to its
natural level. Hayek (1933c, p. 178) concluded that the typical recession was an
equilibrating process leading to “the re-absorption of the unemployed productive
forces – men as well as equipment” into sustainable uses. The “readjustment of
the economic system after a crisis” was a “process of liquidation which restores
some sort of equilibrium” (Hayek 1933c, pp. 175, 174). Business bankruptcies –
Selgin and White (1994) point out that, absent legal restrictions, profit maximizing banks will in fact expand their deposit
liabilities in response to a decrease in the public’s turnover of deposits. Decreased turnover implies a reduction in a bank’s
optimal reserve ratio.

7

DeLong overlooks these statements of Hayek’s policy norms apparently because he cannot decipher the theoretical
arguments surrounding them. DeLong (1991, p. 8, n. 19) declares that “Friedrich Hayek’s business cycle theory is almost
impossible to grasp from his theoretical works, like Prices and Production.” He assumes that Hayek’s monetary policy views
are adequately represented in the writings of Schumpeter and Robbins, and in Hayek’s own popular political work The Road
to Serfdom, so that one may neglect what DeLong (1991, p. 8., fn. 21) calls “the opaque theoretical writings of Hayek.”

8

In this respect Hayek and Robbins agreed with D. H. Robertson (1926), though Robertson had a different theory of the
business cycle. See Selgin (1999) and Wakatabe (2005).

9

10
In his later Memoirs, Hoover (1952, p. 7 n. 6) quotes from Robbins’ book, and endorses the view that the Fed’s “easy money
policies” in the 1920s fostered an unsustainable boom.
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liquidation in the narrow sense – might be a necessary part of the process, but
these were of secondary importance to the reallocation of the factors of production (Hayek 1933c, p. 175):
The analysis of the crisis shows that, once an excessive increase of the capital
structure has proved insupportable and has led to a crisis, profitability of production can be restored only by considerable changes in relative prices, reductions
of certain stocks, and transfers of the means of production to other uses. In connection with these changes, liquidations of firms in a purely financial sense of the
word may be inevitable, and their postponement may possibly delay the process of
liquidation in the first, more general sense; but this is a separate and special phenomenon which in recent discussions has been stressed rather excessively at the
expense of the more fundamental changes in prices, stocks, etc.11

Hayek (1933c, p. 176) worried that the process of readjustment after 1929 was
being delayed by “the rigidity of prices and wages, which since the great war has
undoubtedly become very considerable.” He blamed the rigidities for the magnified unemployment and thereby for the deflation (not mentioning the US banking crisis and monetary contraction in this context), but hoped that the deflation
might restore price and wage flexibility the hard way:
There can be little question that these rigidities tend to delay the process of adaptation and that this will cause a “secondary” deflation which at first will intensify
the depression but ultimately will help to overcome these rigidities.

Hayek was thus ambivalent about the price deflation of 1930-33, despite the
fact that its combination with falling real income clearly contravened his norm
that aggregate nominal income should be stable. He considered it an open question (ibid.) whether the deflation “does not serve a necessary function in breaking
these rigidities,” but he also worried that “once that process of deflation has gathered momentum, it may not continue long after it has served its initial function.” As we will see below, Hayek later regretted having thought that deflation
could be useful.
Hayek (1933a, p. 176n.) and Robbins assumed that the gold standard remained operative. Credit expansion in the 1920s had prevented the average level of
prices from falling, contrary to the gold standard’s requirement that prices must
fall for monetary equilibrium (the relative price of gold must rise) when produc11
Hayek thus associated recessionary “liquidation” with the dismantling of unprofitable firms, releasing labor and capital
for other firms to use in different and more profitable activities. Using a Schumpeterian framework that focuses on the
“creative destruction” of new technologies superseding old, Caballero and Hammour (1994, p. 1352) somewhat similarly
view “recessions as times of ‘cleansing,’ when outdated or relatively unprofitable techniques and products are pruned out
of the productive system.” They add that this view “was popular among pre-Keynesian ‘liquidationist’ theorists like Hayek
or Schumpeter (see J. Bradford De Long, 1990), but need not be taken to imply, as those authors did, that recessions are
‘desirable’ events.” It should be noted that while Schumpeter stressed technical change, Hayek attributed the clustering
of unprofitable firms in a recession to the interest rate’s rise back to its natural level, stranding those investments whose
viability required the continuation of a low interest rate. Hayek thus did not view a recession in real activity as a “desirable”
occasion to prune obsolete techniques, but rather as an unavoidable period of pruning malinvestments made during the
cheap-credit boom. Caballero and Hammour (2005) find that recessions actually result in reduced (and too little) restructuring over the entire cycle, calling this a “reverse liquidationist” view.
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tivity improvements made the output of goods and services grow faster than the
gold stock (assuming an unchanged transactions demand for gold per dollar of
income). Thus the 1929 price level needed some degree of downward adjustment.
(This was the “initial function” of a deflation; any further decline in the price
level was “secondary” deflation.)12 Once the adjustment of falling prices and reallocation of unemployed resources had begun, those economists who wanted to
fight unemployment by using monetary expansion to re-inflate prices, Robbins
wrote (quoted by Wakatabe, p. 21), “propose to cure the patient by a small dose
of the same poison which has brought him to his present condition”. Robbins did
not stop to consider that an equilibrating monetary expansion (to relieve a massive excess demand for money associated with a banking panic and collapse of the
money multiplier) was not a “poison” in the way that a disequilibrating expansion
could be (creating an excess supply of money and pushing the market interest
rate below the natural rate).
DeLong (1998, p. 84) suggests that Hayekians favor living with “deep recessions” as “a necessary price for the dynamic growth efficiencies of market led economic development.” But this statement better captures the view of Schumpeter,
who emphasized waves of business innovation rather than credit expansions as
the causes of growth spurts, than the view of Hayek (see Klausinger 1995). For
Hayek, recessions were not the necessary price to be paid for dynamic growth.
Investment-led growth would be sustainable – no recessionary price would be
paid – if financed by voluntary savings rather than “forced savings” (credit expansion). A recession was the regrettable consequence of an unnecessary credit
over-expansion, the hangover after the monetary binge.

Who Were the Liquidationists?
The most widely cited evidence that liquidationism had official influence is a passage from The Memoirs of Herbert Hoover (1952, p. 30) in which Hoover denounced
Mellon for advising him not to interfere with the downturn that began in 1930.
Hoover wrote:
Two schools of thought quickly developed within our administration discussions:
First was the “leave it alone liquidationists” headed by Secretary of the Treasury
Mellon, who felt that government must keep its hands off and let the slump liquidate itself. Mr. Mellon had only one formula: “Liquidate labor, liquidate stocks,
12
A back-of-the-envelope calculation of magnitude may help clarify the distinction. Since US real GDP grew a cumulative
total of 29.6% between 1921 and 1929 (Johnston and Williamson 2005), the norm of constant nominal GDP implies that
the US price level should have declined by 22.8%. (1/1.296 = .772. Given that the US was on an international gold standard,
however, world figures would be more appropriate. The US growth rate was greater than the world’s, so a smaller price level
decline was warranted.) The actual price level (GDP deflator) decline over that period was 3.2%. Thus the price level was
due for a downward adjustment of 19.6% (given real GDP remaining at the 1929 level). The US price level actually dropped
25.9% from 1929 to 1933, 6.3% farther than would have been appropriate had real GDP remained constant, while real GDP
was in fact dropping 28.7% (which warranted an increase in the price level). Given the drop in real GDP, the US experienced
excess (“secondary”) price-level deflation of 34.1%.
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liquidate the farmers, liquidate real estate.” He insisted that, when the people get
an inflation brainstorm, the only way to get it out of their blood is to let it collapse.
He held that even a panic was not altogether a bad thing. He said: “It will purge the
rottenness out of the system. High costs of living and high living will come down.
People will work harder, live a more moral life. Values will be adjusted, and enterprising people will pick up the wrecks from less competent people.”

DeLong (1991, p. 6), Eichengreen (1999, p. 8), and many others have cited this
passage as though Mellon himself actually spoke or wrote the words that Hoover puts inside quotation marks. It seems more likely, however, that the “quoted”
words are merely Hoover’s retrospective dramatization – perhaps caricature – of
Mellon’s view. The account seems intended to make Hoover look good by comparison, as Hoover (1952, p. 31) immediately followed it with a denial that he himself subscribed to the liquidationist view:
But other members of the Administration, also having economic responsibilities—
Under Secretary of the Treasury Mills, Governor Young of the Reserve Board, Secretary of Commerce Lamont and Secretary of Agriculture Hyde—believed with me
that we should use the powers of government to cushion the situation
… The record will show that we went into action within ten days and were steadily
organizing each week and month thereafter to meet the changing tides—mostly
for the worse. In this earlier stage we determined that the Federal government
should use all of its powers…

Hoover went on to list the anti-recession initiatives his administration undertook. DeLong takes Hoover’s word for it that Mellon was a liquidationist, yet inconsistently disregards Hoover’s word regarding Hoover’s own views and actions
when asserting that Hoover too was as an “enthusiastic proponent” of liquidationism.13 Beyond his words, Hoover’s anti-recession initiatives indicate that he was
not guided by liquidationist doctrine.
Hoover’s Memoirs do not provide a statement of liquidationist doctrine verifiably in Mellon’s own words. Neither do later writers who rely solely on Hoover’s
say-so.
Mellon’s biographers indicate that Mellon’s views on anti-Depression policy
were less activist than Hoover’s, but were not those of the one-formula liquidationist depicted in Hoover’s Memoirs. In November 1930, with the economy turning
downward, Mellon (as quoted by Cannadine 2006, p. 400), saw no way to avoid
“a painful process of readjustment.” In a May 1931 speech (Cannadine 2006, p.
402) he warned: “Conditions today are neither so critical nor so unprecedented
as to justify a lack of faith in our capacity to deal with them in our accustomed
way.” He concluded that the present moment was “no time to undertake drastic
13
Elsewhere DeLong (1998, pp. 74-75) does quote from Hoover’s Memoirs where Hoover renounced the “liquidationists”
headed by Mellon. DeLong then comments: “But Hoover’s idea of how activist government should fight the Great Depression was for the government to make sure that its budget remained in surplus.” DeLong does not mention Hoover’s other
anti-Depression initiatives.
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experiments which may conceivably result in breaking down the standard of living to which we have become accustomed.” Mellon was not keen on Hoover’s
policy of summoning businessmen to the White House to urge them not to cut
wages or lay workers off (Cannadine 2006, pp. 392-3). On the other hand, as an
ex-officio member of the Federal Reserve Board, Mellon successfully urged the
central bank to cut its discount rate after the stock market crash in October 1929,
and supported subsequent rate cuts (Cannadine 2006, p. 392). In November 1929
he recommended a cut of one percentage point in personal and corporate income
tax rates. He supported Hoover’s proposal to increase federal construction spending as an anti-recession measure.
Mellon’s speeches in the 1920s, quoted at length by Love (1929), provide no
statement of liquidationism, and there is no reason to suspect that Mellon’s attitude changed in the 1930s. Rather than applaud the liquidation of bankrupt firms
in a recession, Mellon called the recession of 1921 a “painful period of deflation”
(Love 1929, p. 212). Rather than recommend a policy of letting any financial crisis run its course, Mellon considered it the task of the Federal Reserve System
to stop the crisis: the System “has already justified its existence, and it will be
indispensable in any future financial crises which may arise” (Love 1929, p. 207).
Furthermore, Mellon declared (Love 1929, p. 234),
The Administration has done everything possible to strengthen the Federal Reserve
System, believing that its continued existence is necessary to promote stabilization
not only in this country but in the world at large.

In the Annual Report of the Secretary of the Treasury on the State of the Finances
for the Fiscal Year Ended June 30, 1931, Secretary Mellon (US Treasury 1931, p. 34)
wrote not with cheer but with concern about the liquidation of insolvent banks:
Some of the banks affected have been unable to liquidate assets fast enough to
meet the withdrawals and suspensions have occurred with the consequent shock to
the community, paralysis of business, and further decline in values. Local difficulties
have been accentuated and confidence shaken in other communities.

To restore confidence the Hoover Administration did not propose to let the
liquidation process run its course. Rather, as Mellon noted in his report, it proposed to create a National Credit Corporation, which could lend up to $1.5 billion
to illiquid banks. The NCC would lend against bank assets that were not eligible
for rediscount by the Federal Reserve. At Hoover’s urging, the NCC was created
by leading bankers as a private-sector organization in the fall of 1931.14 When
the NCC proved ineffective and the crisis continued to deepen, Congress with
Hoover’s blessing in early 1932 created the $3.5 billion Reconstruction Finance
Corporation, a federal agency to bail out banks and other firms.

According to his Memoirs (pp. 84-86), Hoover assured the participating bankers that the Federal Reserve would support
the NCC by rediscounting its paper.

14
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The closest approach to “liquidationism” in 1930 was found among Federal Reserve officials who subscribed to the real bills doctrine. Eichengreen (1999, p. 12)
identifies Adolph Miller of the Federal Reserve Board and the governors of the
Philadelphia and Dallas Federal Reserve Banks as “outspoken advocates of letting
nature run its course.” Miller had been a member of the Board since its beginning
in 1914, and before that an academic economist. As Laidler (2003a) notes, Miller
upheld the real bills doctrine through the 1920s, though he abandoned it to advocate expansionary open market purchases in the 1930s. Evidence of the Federal
Reserve Board’s adherence to the real bills doctrine during Miller’s tenure can be
found in the Board’s Tenth Annual Report of 1923, which declares: “It is the belief
of the Board that there is little danger that the credit created and distributed by
the Federal Reserve Banks will be in excessive volume if restricted to productive
uses.”15 Miller’s views were formed well before Hayek or Robbins entered the debate, and there is no evidence that he was swayed by anything they wrote. Miller
(1935, p. 442 n. 1) in fact explicitly rejected Robbins’ (1934, p. 52) characterization of the Federal Reserve Board’s policy-making in 1927-29.16
Laidler (2003a, pp. 1262-3) notes that for the real bills advocates, once it had
started, the right policy was to let the Depression take its course… [I]ts exponents
often saw the seeds of depression as having been sown by the discount rate cuts
implemented by Benjamin Strong in 1927 to help Montague [sic] Norman maintain
the newly re-established convertibility of sterling into gold at its pre-1914 parity.
These cuts, it was argued, had encouraged credit creation in the United States on
a scale greater than the needs of trade required, which had therefore fuelled “speculative investment” in the stock market and an unsustainable investment boom.

The Real Bills Doctrine versus the Austrian Business Cycle Theory
Laidler (2003a, p. 1263 n. 11) then comments in a footnote:
There is strong similarity between these views, and those that derived from Austrian business cycle theory as expounded by, for example, Friedrich von Hayek (1931)
and Lionel Robbins (1934), which made some inroads into the American academic
community in the early 1930s. See, for example Gottfried von Haberler’s (1932) paper written when he was a visitor at Harvard. These two apparently parallel strands
in the literature had a common ancestry in English Banking School theory, which
had considerable vogue in German language academic circles from the late 19th
century onwards, and the connections between them would merit further research.

Laidler is right to distinguish the real bills doctrine from the Austrian theory.
He is right about the point of similarity between them, namely that the Austrians also thought that Strong’s excessively expansionary policy of 1927-28 had
sown the seeds for the downturn of 1929, though their criterion for excess was
quite different. But Laidler is incorrect in his hypothesis that the Austrian cycle
15

As quoted by Humphrey (1982, p. 11). For more on Miller’s views see Timberlake (2007, pp. 239-43).

In the same article, Miller (1935, p. 456) also indicated that Secretary Mellon was in the minority opposing the Miller-led
Board’s real-bills-inspired policy of “direct pressure” in 1929.
16
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theory, like the real bills doctrine, had its ancestry in Banking School theory. The
Banking School of the 1840s had held the Bank of England blameless for any
business cycles, on the grounds that gold convertibility, and the operation of the
“law of the reflux,” made it impossible for the Bank to over-expand. Hayek built
directly on the cycle theory of Ludwig von Mises, and Mises built on the cycle
theory developed by the Banking School’s opponents, the Currency School, who
charged the Bank of England with over-expanding and then being forced by gold
losses to contract.17
The Austrian theory (Hayek 1933a, 1935; Robbins 1934) combined the Currency School’s monetary theory of the trade cycle with Böhm-Bawerk’s and
Wicksell’s capital and interest theories.18 A credit expansion that reduced the
market interest rate (or prevented it from rising with credit demand), to a value
below the intertemporal equilibrium rate (the “natural rate”), would foster unsustainable investments. The real bills doctrine, as Laidler (2003a, p. 1260) elsewhere points out, had nothing directly to say about interest rate policy: “In particular,
though it advised that banks should discount only (but all) good quality bills offered to them, it was silent on how to choose the interest rate at which such credit
was to be granted.” But the real-bills norm of an elastic supply of credit implied
that the interest rate should be kept from rising when credit demand rose. Laidler
notes that central banks became freer to pursue this elastic-credit-supply norm
after policy changes to enable inflationary financing for the First World War considerably weakened the constraint the international gold standard had previously
placed on their policies.
The central bank policy of raising or lowering interest rates in response to
gold outflows or inflows – classic Bank of England rate policy – was not derived
from the real bills doctrine, but instead overrode it and thereby neutralized the
real bills doctrine’s influence. Once the classic gold-flow policy was abandoned
during and after the First World War, the real bills doctrine came into its own as
a guide for central bank credit creation. Lacking the Austro-Wicksellian notion of
the natural rate of interest as a benchmark for neutral policy, the real bills doctrine judged excess credit creation by an asset-quality test: any bank lending on
real bills of exchange (commercial paper issued to finance goods-in-process) was
not excessive, but any lending on other assets was.

17
Mises’ theory has even more in common with the views of a third school of thought in the English debates, the Free Banking School (see White 1995, p. 108). The Currency School held that the English country banks had sometimes overissued in
unison. The Free Banking School insisted, as did Mises, that only a central bank like the Bank of England could significantly
over-issue, so that decentralized note-issue (“free banking”) was the best arrangement for avoiding over-expansions and
the crashes that followed. Hayek, however, accepted the Currency School view that competing commercial banks could
also over-expand, and was therefore more ambivalent toward free banking (see also White 1999). Both Mises and Hayek
explicitly criticized Banking School doctrines. For a brief summary of the debate among the Currency, Banking, and Free
Banking Schools, see Schwartz (1987).
18

For an overview of Böhm-Bawerk’s and Wicksell’s theories see Lutz (1968, chs. 1-2).
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A key contrast between the real bills doctrine and Hayekian monetary policy
norms arises, as Roger Garrison (2006, pp. 12-13) notes, when business firms
want to invest more, perhaps to exploit new inventions. To finance additional
investment, firms seek additional loans. The demand curve for loanable funds
shifts out. Hayek’s neutral-money norm calls for letting the market interest rate
rise with the increase in the demand for loanable funds, so that the rising market
rate accurately signals the increased relative scarcity of present goods and thereby accurately guides intertemporal allocation.19 What Hayek called the “interest brake” curbs potential over-investment. The real bills doctrine, by contrast,
calls (in Garrison’s words) for “accommodating the needs of trade” by “increasing
the supply of credit to match each new increase in the demand for credit,” in effect producing an artificially flat supply curve for loanable funds that prevents
the interest rate from rising in the short run. Hayek (1933a, p. 179-80) sharply
criticized such an elastic credit supply in his first book on the business cycle20:
The immediate consequence of an adjustment of the volume of money to the “requirements” of industry is the failure of the “interest brake” to operate as promptly
as it would in an economy operating without credit. This means, however, that new
adjustments are undertaken on a larger scale than can be completed; a boom in
thus made possible, with the inevitably recurring “crisis.” The determining cause of
the cyclical fluctuation is, therefore, the fact that on account of the elasticity of the
volume of currency media the rate of interest demanded by the banks is not necessarily
always equal to the equilibrium rate, but is, in the short run, determined by considerations of banking liquidity.21

Policy based on the real bills doctrine – expanding the banking system’s liabilities to accommodate an increase in the quantity of business credit demanded at
the prevailing interest rate, and conversely letting the system’s liabilities contract when credit demand was slack – was, for Hayek, not just a minor error. It was
a principal source of the boom-bust cycle the world was experiencing.
Strict adherence to the classical real bills doctrine would have denied the central bank the power to purchase government securities in the open market, so the
real bills doctrine needed modification to serve as a guide to the proper volume
of open market purchases.22 Economists at the Fed developed a modification that
Allan H. Meltzer calls the “Riefler-Burgess doctrine”. Meltzer (2003, p. 398) summarizes its importance for Fed policy in the 1930s as follows:

19
In Hayek’s (1933a, p. 168) words: “Assuming, as is preferable, that this increased demand was not caused by a lowering
of [the banks’] own interest rates, this additional demand is always a sign that the natural rate of interest has risen.”
20

Hayek’s book was first published in German in 1929. Garrison (2006, p. 13) quotes the first part of this passage.

Emphasis in the original. Hayek here (1933a, p. 180 n.) footnoted an even earlier (1926) work in which he “already dealt
with the elasticity of bank credit as the cause of cyclical fluctuations.” He cited Frank A. Fetter’s critique of the procyclical
impact of the real bills doctrine.
21

22
Humphrey (2001) discusses the modifications by which Fed economists after the First World War turned the real bills
doctrine into a quantitative guide for open market operations.
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Federal Reserve records suggest that the real bills or Riefler-Burgess doctrine is
the main reason for the Federal Reserve’s response, or lack of response, to the
depression. With few exceptions, the Federal Reserve governors accepted this framework as a guide to decisions. They believed that a low level of member bank
borrowing and low nominal interest rates suggested there was no reason to make
additional purchases.

The details of the Riefler-Burgess doctrine need not concern us here, except
the fact that its development owed nothing to the Austrian theory of the business cycle. If the Fed had taken Hayek’s theory seriously, they would have tried
to make the supply of credit less elastic in response to shifts in credit demand.
If they had taken his policy norm seriously, they would have been trying to stabilize nominal income, which in the face of a declining broad money stock and
declining velocity (as in 1929-32) would have meant substantial expansion of the
monetary base.

Why didn’t Hayek and Robbins Call for Counter-Deflationary Measures?
Hayek and Robbins can be seriously faulted for failing to take their own policy
norm seriously: they failed to call for central banks to do what they could to counter the sharp monetary contraction and crushing deflation during 1930-33. Each
later faulted himself. In a 1975 talk Hayek noted that “the inherent instability of
credit” could turn a recession with extensive unemployment into a self-feeding
deflationary contraction. He then commented (Hayek 1975, p. 5):
I am the last to deny – or rather, I am today the last to deny – that, in these circumstances, monetary counteractions, deliberate attempts to maintain the money
stream, are appropriate.
I probably ought to add a word of explanation: I have to admit that I took a different attitude forty years ago, at the beginning of the Great Depression. At that
time I believed that a process of deflation of some short duration might break the
rigidity of wages which I thought was incompatible with a functioning economy.
Perhaps I should have even then understood that this possibility no longer existed.
… I would no longer maintain, as I did in the early ‘30s, that for this reason, and for
this reason only, a short period of deflation might be desirable. Today I believe that
deflation has no recognizable function whatever, and that there is no justification
for supporting or permitting a process of deflation.

Hayek went on (pp. 12, 13) – in response to questions from Gottfried Haberler
about whether more could have been done to prevent deflation in the 1930s – to
reiterate his support for the norm of stabilizing nominal income, and to point out
that this had always been his theoretical policy norm:
The moment there is any sign that the total income stream may actually shrink, I
should certainly not only try everything in my power to prevent it from dwindling,
but I should announce beforehand that I would do so in the event the problem arose… You ask whether I have changed my opinion about combating secondary deflation. I do not have to change my theoretical views. As I explained before, I have
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always thought that deflation had no economic function; but I did once believe, and
no longer do, that it was desirable because it could break the growing rigidity of
wage rates. Even at that time I regarded this view as a political consideration; I
did not think that deflation improved the adjustment mechanism of the market.23

Later in his career, Lionel Robbins also regretted his advice against using monetary expansion to arrest the deflation. In a 1966 speech in the House of Lords
he confessed: “I was on the wrong side: I opposed measures of reflation which I
now think might have eased the situation; and although I do not flatter myself
that my attitude influenced action in any respect, I shall always most seriously
regret having done so.”24 In his Autobiography (Robbins 1971, p. 154) he explained
his perspective: even supposing that “the assumption that the original diagnosis
of excessive financial ease and mistaken real investment was correct - which is
certainly not a settled matter,” he now recognized that the banking crisis had
changed the situation into one of ongoing contraction of the broad money stock
and shrinking velocity. The shrinkage of nominal expenditure not only forced
the price level down but also depressed real activity. At that point, a policy of refusing to expand the monetary base “was as unsuitable as denying blankets and
stimulants to a drunk who has fallen into an icy pond, on the grounds that his
original problem was overheating.” Whatever the extent of “inappropriate investments” being corrected, the processes of equilibration “were completely swamped by vast deflationary forces.” Robbins thus belatedly recognized something
that he and Hayek could have recognized in the early 1930s, namely that combating the contraction of nominal income – as called for by Hayek’s theoretical
monetary policy norm – was not inconsistent with the Austrian account of why
the expansionary monetary policy of the late 1920s had been unsustainable.25

Conclusion
In allowing the contraction of nominal income (MV) to proceed without offsetting
monetary countermeasures in the 1930-33 period, American policymakers were
not acting on the advice of F. A. Hayek and Lionel Robbins, but on the advice of Federal Reserve officials who subscribed to versions of the real bills doctrine. There
is no evidence that Hoover administration or Federal Reserve officials were reading
Hayek or Robbins in the early 1930s. Hayek’s monetary policy norm in fact called
for the stabilization of nominal income (MV), and thus for central bank action to
prevent its contraction. Hayek and Robbins themselves, however, did not call for
23
Hayek recognized an equilibrating function to a mild deflation of consumer prices driven by increasing productivity. To be
consistent, his statements above must all refer to a deflation in excess of that rate, driven by monetary contraction, what
(following Haberler) Hayek called a “secondary deflation”.
24

I am indebted to an anonymous referee for this reference.

This was the position taken contemporaneously by Gottfried Haberler (1932, pp. 52), who after sketching Hayek’s theory
of why the boom was bound to collapse, added: “If some banks – those nerve centers where innumerable strands of credit
relations come together – are involved and become bankrupt, a wave of pessimism is bound to come: as a secondary phenomenon a credit deflation is likely to be the consequence of the general distrust and nervousness… I do not deny that we
can and must combat the secondary phenomenon—an exaggerated pessimism and an unjustified deflation.”
25
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policy to stabilize nominal income at the time. Hayek thought, based on ad hoc
(“political”) reasoning and contrary to his own theoretical norm, that a brief deflation might have a salutary effect on recovery by restoring flexibility to wages. Robbins spurned anti-deflationary monetary expansion on the grounds that excessive
financial ease had led to false prosperity and its collapse in the first place. Both
later regretted their mistake in not promptly recognizing the need to prevent the
damage done by the contraction of money and nominal income.
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Deflasyon: İyi, Kötü ve Çirkin1
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Mevcut resesyon boyunca bir grup yorumcu, genellikle sermaye piyasalarındaki
keskin düşüş ve finansal endüstrideki süre giden problemlerden dolayı, Büyük
Buhran ile ilgili birçok karşılaştırma yaptılar. 2008‘in sonbaharında petrol fiyatları da, genel tüketici fiyatları seviyesini uzun bir dönemden sonra ilk defa aşağıya çekerek, keskin bir şekilde düşmeye başladığında, Büyük Buhran döneminin
bir korkusu yine halkın bilincinde su yüzüne çıktı: deflasyon. Birçok gözlemci
çok doğru bir şekilde belirtti ki, 1929’da sermaye piyasalarının çöküşünden neredeyse hemen sonra takip eden deflasyon, muhtemelen kısa süreli olsa da ciddî
olmakla kalacak bir resesyonun Büyük Buhran’a dönüşmesinde başlıca bir nedendi. Deflasyona yönelik bu korkular ve yıllarca önce yarattığı yıkım günümüz
tartışmasının bir parçası olduğundan, deflasyonun nesinden korkup nesinden
korkmamamız gerektiğini, ve deflasyonun ekonomik yıkıma nasıl büyük bir katkı yapabileceğini ve geçmişte yaptığını kendimize hatırlatmamız iyi bir fikirdir.
Deflasyonu anlamanın yolu onun üç şeklinin olduğunu kavramaktan geçer:
İyi, Kötü, ve Çirkin. Bu şekilleri anlamlı kılabilmek için, bazı terminoloji ve tanımlamaları açığa kavuşturmaya ihtiyacımız var. Öncelikle “deflasyon” kelimesinin kendisi ek bir açıklamaya ihtiyaç duymakta. Normalde, deflasyon “ortalama fiyat seviyesinde sürekli bir düşüş” gibi bir şeydir. Bu tanım hemen, neden
deflasyonun herhangi biri tarafından kötü olduğu düşünülür sorusunu yükseltir.
Sonuçta malların daha da ucuzlamasında kötü olan ne olabilir ki? İlk olarak, “fiSteven Horwitz, “Deflation: the Good, the Bad, and the Ugly,” The Freeman, Ocak/Şubat 2010, Cilt 60, sayı 1. Metnin
orijinali için bkz. http://www.thefreemanonline.org/featured/deflation-the-good-the-bad-and-the-ugly/
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yatlar” genellikle “ücret”leri de içine alacak şekilde düşünülür (deflasyonun Çirkin versiyonunda durum böyle olmadığında neler gerçekleştiğini de inceleyeceğiz), dolayısıyla birisi düşük fiyatlardan her ne kazanırsa, bu muhtemelen düşük
ücretler tarafından dengelenecektir. Bir diğer husus, bu tanım fiyatların düştüğü
sürecin can yakıcı olup olmadığı hakkında hiçbir şey söylemiyor. (Enflasyon hakkında da biri şöyle diyemez mi: “Ee sorun nedir ki? Tabiî ki fiyatlar yükseliyor,
ama sizin ücretleriniz de yükseliyor, başa baş noktasına gelmiyor musunuz?”
Fiyatların yükselme süreci hakkında yeterince bilgimiz olduğu için durumun bu
kadar basit olmadığının farkındayız ve aynısı fiyatlar düşerken yaşanan süreç
için de geçerlidir.)
Aklımızda tuttuğumuz bu genel tanımla birlikte, şu hâlde, düşen fiyatların
sebebi hakkında daha ileri bir ayrım yapmaya ihtiyacımız var. Fiyatların genel seviyesindeki bir düşüş iki geniş kaynaktan gelebilir: ekonomi genelinde etkinliğin
gelişmesi (bazı çok sayıdaki malların nispî kıtlığındaki düşüş) veya yetersiz bir
para arzı. Birinci tanıma “fiyat deflasyonu” ikincisine ise “parasal deflasyon” diyerek, bu ikisi arasında daha da ileri bir ayrım yapmamız mümkün. Fiyat deflasyonu, ortaya çıktığı gibi, İyi, Kötü, ve Çirkin arasında iyi olanıdır. Parasal deflasyon
ise Kötü’dür ve Çirkin’e neden olabilir.
Bazen “iyi huylu” deflasyon olarak da anılan fiyat deflasyonu büyüyen bir ekonominin normal yan ürünüdür, ya da en azından öyle olmalıdır. Bunun nedenini
anlamak için son bir kez arasöze girerek, bu defa para teorisine bakmamız gerek.
Enflasyonun ve deflasyonun ikisini de anlayabilmek, para talebinin fiilen nakit
bakiyeleri elde tutma talebi olduğunu kabul etmeyi gerektirir: cüzdanlarımızda ya da çek hesaplarımızda bakiye tuttuğumuzda, biz para talep ederiz. Para
harcadığımızda, servetimizi paradan satın aldığımız şeye dönüştürdükçe, fiilen
para talebimizi azaltırız. Cüzdanı veya çek hesabını, herhangi bir verili zamanda
elimizde tuttuğumuz daha geniş bir varlık portföyümüzün bir parçası olarak düşünün. Zenginliğimizin belirli bir kısmını konut, bir kısmını yiyecek, bir kısmını
giyecek, ve bir kısmını da para olarak tutmak isteriz. Dolayısıyla, para talebimiz
para bakiyesini elimizde tutma talebimizdir, ve bu para bakiyelerinin gerçek satın alma gücünü, sadece kâğıtların üzerine basılan rakamları değil ama, onların
neyi satın alabileceklerini önemseriz.
Paraya olan talebi doğru kavramak, neden insanların bazen tercih ettiklerinden
daha fazla ya da daha az parayı ellerinde tuttuklarını anlamamıza yardım eder.
Örneğin, enflasyon döneminde parasal otorite insanların güncel fiyatlar üzerinden ellerinde tutmak istediklerinden daha fazla para yaratır, böylece insanlar bu
“fazla” parasal varlıklarını mal ve hizmetlere harcayarak onların fiyatlarını yükseltirler. Parasal deflasyon dönemlerinde, göreceğimiz üzere, para arzındaki bir
noksanlık insanların yeterince fazla para bakiyesine sahip olmadıkları ve sahip
olmaya çalışacakları anlamına gelir.
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Tüm bunlar şunu ima ediyor ki, iyi bir parasal sistem, tam da insanların güncel fiyat seviyesinde ellerinde tutmak istedikleri para miktarını arz eden sistemdir. Belirtmeye değer ki, “parasal denge teorisi” olarak adlandırılan bu görüş para
arzındaki her artışın enflasyonist olmadığı anlamına gelir. Paraya olan talep artarsa, parasal sistemin bu talebi karşılamak için para arzını artırması uygun bir
karşılık olur. Aşağıdaki parasal deflasyon tartışmamızda, parasal denge teorisyenlerinin neden bu savı ileri sürdüklerini göreceğiz. Bu sav aynı zamanda, para
arzındaki herhangi bir artışın altın miktarında bir artışla karşılanmadığı bir durumun kaçınılmaz olarak enflasyona sebep olduğunu, ve ideal parasal sistemin
parasal talepteki değişimi parasal arzdaki değişim ile eşitleyen sistem olmadığını kabul eden daha Rothbardcı gelenekte çalışanlarla, parasal denge geleneğinde
çalışan Avusturyacı ekonomistleri birbirinden ayırır.

İyi
Eğer parasal sistem işini yapıyor ve para talebindeki değişiklikleri para arzındaki
değişimlerle karşılıyorsa, uzun dönem seyrinde, ekonomideki genel üretkenlik
yükseldikçe, fiyat seviyesi yavaşça aşağıya doğru yönelecektir. Diğer şekilde ifade edecek olursak, yükselen üretkenlik, malların ve hizmetlerin gerçek maliyetleri düştükçe, iyi huylu fiyat deflasyonunun sebebi olacaktır. Bu tarz deflasyon
yalnızca zararsız değildir; aynı zamanda yararlıdır çünkü hayat pahalılığı daha
düşüktür. 19. Yüzyıl’ın son on yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde fiyat seviyesinin seyri tam olarak buydu, çünkü altına dayalı, Federal Rezerv öncesi bankacılık sistemi para arzını zamanın çoğunda doğru ayarlamakta uygun bir şekilde
etkindi, ve üretkenlik kazanımları fiyat seviyesinde devamlı ve yavaş bir düşüşe
yol açtı. Son birkaç on yıldır fiyatların üzerine üretkenlik kazanımlarından gelen aşağıya doğru baskı sürmekte, ama Fed’in enflasyonist politikaları nedeniyle
toplamda bu baskı hissedilmemektedir. Bu yüzden, üretkenlik kaynaklı deflasyon
eğilimli bu baskılara rağmen, fiyat seviyesi tırmanmaya devam etmektedir.
Bu son gözlemin ima ettiği bir şey, verili bir ekonomide tüketici fiyat indeksi grafiklerinin pekâlâ parasal enflasyonun gerçek seviyesini olduğundan düşük
gösterebilmesidir. Örneğin, eğer üretkenlik artışları fiyatları yılda % 3 aşağıya
itiyor, ama para arzındaki fazlalıklar fiyatları yılda % 3 yukarı çekiyor ise, genel
enflasyon ölçümleri fiyatları sabit gösterir. Bununla birlikte, parasal denge teorisine göre, fiyatların yüzde 3 düşmesi gerektiği için, bu değişmeyen fiyat seviyesi
fiilen % 3 enflasyonun üstünü örter. Avusturyacı ekonomistler buna benzer bir
şeyin, yani nispî olarak istikrarlı fiyatların, uzun yıllar boyu süren bir enflasyonist yapay büyümeyi gizlediği, 1920’lerde gerçekleşmiş olabileceğini uzun süredir öne sürmektedir, ki bu yapay büyüme resesyon ve sonrasında 1929 borsa
çöküşü ile sonuçlanmıştı.
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Genel fiyatlar seviyesindeki bir düşüş, artan verimliliği yansıttığı derecede,
İyi’dir. Benzer bir şekilde, önemli malların göreli kıtlığının azalması nedeniyle
fiyatlar seviyesinin düşmesi sorun değildir. 2008’in sonbaharında petrol fiyatlarında yaşanan önemli düşüş Birleşik Devletler’de ortalama fiyat seviyesinin düşmesine neden olmak için yeterliydi, ki bu düşüş deflasyonla ilgili çoğu endişenin
kaynağıdır. Ama, bu tarz bir deflasyon endişelenilmesi gereken deflasyon türü
değildir, ve kesinlikle Büyük Buhran ile ilgili karşılaştırmaları haklı çıkarmaz.
Aslında bu örnekte, düşen petrol fiyatları muhtemelen resesyonun ilk aylarının
olduğundan daha kötü olmasını önemli seviyede engellemiştir, zira ucuzlayan
petrol fiyatları birçok hanede finansal krizin baskısını hafifletmiştir.

Kötü
“Kötü” deflasyon türü yetersiz bir para arzından doğar. İnsanlar zenginliklerinin
istedikleri kadar kısmına para olarak sahip olmadıklarında, bu para bakiyelerini
yükseltmek için teşebbüste bulunurlar. Kısa dönemde ek gelirin mümkün olmadığını farz edersek, bu durumda insanların esasında sadece iki seçeneği vardır:
ya diğer varlıklarını elden çıkartırlar ya da harcamalarını azaltırlar. İkisinden biri
işe yarayacaktır, ama varlıkları elden çıkartmak iki nedenden ötürü sorunludur.
İlkin, bir alıcıya ihtiyaç duyulduğu için bu durum bütünüyle bireyin kontrolünde değildir, ve ikincisi eğer herkes paraya sıkışmışsa, bir alıcı bulmak özellikle
zor olacaktır çünkü diğer herkes de satmaya uğraşmaktadır. Bu yüzden, yetersiz
para arzının en muhtemel sonucu, insanların gelirlerinin daha fazla kısmını çek
hesabı ya da nakit para olarak tutmalarını sağlayacak şekilde kısmaları olacaktır.
Herkes harcamaları azalttığında, firmalar satışların düştüğünü görürler. Firmaların gelirlerindeki bu düşüşle onların ve çalışanlarının harcayacak daha az paraları olacaktır, ki bu da onların harcamalarını kısmalarına yol açar. Bu da başka
satıcıların satışlarının düşmesi demektir, bu durum böylece devam eder. Tüm bu
harcama kısıtlamaları satıcıları satılmamış envanterleriyle baş başa bırakır, çünkü
firmalar yaptıklarından daha fazla satış yapmayı beklemiştir. Firmalar harcamalardaki bu kesintinin ekonomi geneline yayılmış ve devamlı olacağını anlayıncaya kadar, hem ne olup bittiğini anlamadıklarından hem de kendi masraflarında
bir azalma olmayacağı korkusundan, ki bu zarar demektir, kendi fiyatlarını düşürmeye isteksiz olabilirler. Gevşeyen taleplerin neden olduğu fiyatlar üzerindeki
aşağıya doğru baskının fiyatları aşağıya çekecek kadar güçlenmesi zaman alabilir.
Fiyatların çok yüksek kaldığı dönemde satılmamış envanterlerle birlikte yükselen
işsizlikle karşılaşırız, çünkü ücretler de çok yüksek kalır ve düşen satışlar işgücüne olan talebi azaltır. Bu yüzden, parasal deflasyonlar işlerin battığı ve işsizliğin
yükseldiği muhtemelen birkaç ayı hatta daha fazla devam eden bir dönemi yaratır.
İşsizlik daha çok uzun sürebilir, çünkü firmalar yeni ürünler üretmek için tekrar
işgücü kiralamadan önce birikmiş stoklarını satmaya çalışacaklardır. Şayet, böyle
bir deflasyon aynı zamanda enflasyonun doğurduğu yapay bir büyümenin ardından
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bir iyileşme dönemi ise, bu sorunlar, deflasyonun doğurduğu kaynakların atıllığına
ilâveten eklenen, yapay büyümenin hatalarını ayıklamak için gerekli olan, emek ve
sermayedeki normal ayarlamalar olarak öne çıkar.
Birleşik Devletler tarihi boyunca ekonomi bir dizi deflasyonist döneme tâbi
oldu, ki hepsi de parasal sisteme çeşitli hükümet müdahalelerinin sonuçlarıydı.
Büyük Buhran’dan önceki bütün bu durumların her birinde, fiyatlar ve ücretler
para talebini arz ile aynı hizaya getirmek için yeterli seviyede düşürüyor iken,
politika yapıcılar kenarda durup neredeyse hiçbir şey yapmayarak ekonominin
kendisini onarmasına büyük ölçüde izin verdiler. Şüphesiz bu acı dolu resesyonlardan, yukarıda değinilen sorunlara neden olan fiyat düzeyi ayarlama sürecine
izin vermektense, para talebindeki değişimlere daha hızlı bir şekilde uyum sağlayan para arzıyla karşılık veren bir bankacılık sistemine sahip olunması ile kaçınılabilirdi. Ne kadar acı olsalar da, bu deflasyonların “Çirkin”leşmemelerinin sebebi
tam olarak politika yapıcıların gerekli aşağıya doğru ayarlamaların olmasına izin
vermeleridir ki bu, parasal deflasyona ilk başta sebep olan parasal sistemin hatalarına karşı yapılacak doğru şeydi.

Çirkin
Büyük Buhran sırasında, yalnızca Kötü bir deflasyon olması gereken şey Çirkin
bir deflasyona dönüştü. Bu deflasyon daha öncekilere iki nedenden ötürü benzemiyordu. İlkin, deflasyonun boyutu benzersizdi. Sermaye piyasasındaki çöküş ve
bunu izleyen banka iflâslarının bir sonucu olarak, paraya olan talebin fiilen arttığı
bir dönem olan 1929-1933 arasında Birleşik Devletler para arzı %30’un üzerinde
düştü. Bütünleşik etki fiyatlar üzerinde aşağıya doğru muazzam bir baskıydı. Bu
süreçte Fed etkin olarak para arzını düşürmedi; halkın ve bankaların giriştikleri eylemlerine -insanların bankada mevduat tutmaktansa daha fazla nakit para
tutma tercihi gibi, toplam para arzında katlanmış bir düşüşe sebep olan eylemlere- yeterince güçlü tepki vermekte başarısız oldu. Milton Freidman ve Anna
Schwartz’ın A Monetary History of the United States’inin (Birleşik Devletler’in Parasal Tarihi) tanımladığı üzere, Fed dahilinde büyük bir iç tartışma vardı. Bu tartışma, Fed’in, artık sahip olduğunu düşündüğümüz gibi karşılık verme gücünün
olup olmadığı ve, bu güce sahip olsa bile, böyle bir karşılığın doğru olup olmayacağı hakkındaydı. Hiçbir şey yapmama taraftarı olanlar tartışmayı kazandılar, ve
süreçteki depresyonu niteliksel olarak daha da kötüleştirdiler.
Önceki resesyonlardan ikinci farkı, karar alıcıların iyileşmenin anahtarının fiyatların ve ücretlerin deflasyon öncesi seviyede “kalması” gerektiği düşüncesini
benimsemeleridir. Başkanlar Hoover ve Roosevelt’in her ikisi de iş önderlerini
fiyatları ve ücretleri yüksek tutmaya zorladılar, ve doğrudan veya dolaylı olarak
aynı sonuca sahip yasaları çıkardılar.
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Fiyat ve ücret devamlılığındaki bu yanlış yönlendirilmiş girişimlerin etkileri
yıkıcıydı. Fiyatların da yüksek kalması nedeniyle satışların durulduğunu görüyor iken, firmalar meşrulaştırılamayacak şekilde yüksek ücretler ödemeye devam
ettiler; bazılarının iflâsına ve diğerlerinin hisse senedi fiyatlarında sert düşüşler
görmelerine neden olarak, firmalar zararlarını kârlardan karşıladılar. Bu, firmalar
kendi faaliyetlerinde tekrar pedal çevirmek için kârlara sahip olmadığından, özel
yatırımlarda depresyonu uzatan düşük seviyelere katkıda bulundu. Daha da vahimi, ücretleri bu kadar yüksek tutmak, 1933’de yaklaşık % 25 ile tavan yapan Büyük Buhran’ın korkutucu işsizlik oranlarına yol açtı. Ancak 1934 civarında fiyatlar ve ücretler işsizlik oranını aşağıya çekecek kadar yeterince düşmeye başladı.
Bununla birlikte, işsizlik tarihî yüksekliklerde kaldı, çünkü fiyatlar ve ücretlerdeki düşüşlere rağmen, özel yatırımcılar karar alıcıların daha önceki hataları ve
sürekli olarak değişen politik çevrenin ışığı altında risk almak için çekingendiler.
1931’den 1940’a kadar, Büyük Buhran boyunca işsizlik % 14’ün üzerinde kaldı.
Günümüz gözlemcileri, Büyük Buhranı, deflasyonla birlikte neyin yanlış gidebileceğinin bir örneği olarak göstermekte oldukça haklılar. Şüphe yok ki, erken
1930’ların çok geniş ölçekli parasal deflasyonu 1929’un yazında başlayan resesyonu, aksi halde olabileceğinden daha derin, ve daha şiddetli hâle getirdi. Fakat
böyle olsa bile, fiyatlar ve ücretlerin intibakına izin verilmiş olsaydı, bu resesyon
Çok Kötü olurdu ancak Çirkin olmazdı. Parasal deflasyon süresince, fiyatları ve
ücretleri yüksek tutma girişimleri, temizleyici/dengeleyici fiyat ayarlamalarının
oluşmasını engelledi, ve satıcıları üretimi azaltma ve tarihî işsizlik seviyesi şekillerindeki “miktar” ayarlamaları yapmaya zorladı.

Son Büyük Hatadan Kaçınmak
2008 sonbaharında ve 2009’un ilk aylarında görülen fiyat seviyesi düşüşleri büyük bir deflasyonun habercileri olarak görünmemektedir. Daha önce belirtildiği
gibi, petrol fiyatlarındaki düşüş genel fiyat seviyesi üzerindeki aşağıya doğru
baskıda önde gelen unsurdur, ve bu İyi olarak etiketlediğimiz, iyi huylu fiyat deflasyonudur. Gerçekten de, 2008’in sonbaharında bankacılık sistemindeki sorunlara karşı, Büyük Buhran’ın başlarında Fed’in yaptığı hataları hatırlayan Fed’in
ilk tepkisi sistemi rezerv seline boğmaktı. Art arda gelen banka iflâsları ve bunun
para arzı ve bütün olarak ekonomi üstünde sahip olabileceği mühim deflasyonist
tesirler hakkındaki kaygılar veri alındığında, bir miktar ek rezervin enjeksiyonu
bu sıradaki muhtemelen doğru tepki idi. Ne var ki, iki anahtar sorunun hâlen cevaplanması gerekmektedir:
1.

Fed aşırı tepki vererek gereğinden fazla rezerv yarattı mı? Fed’in
bilânçosuna bir bakış, özellikle bu yeni rezervlerin ne kadarının şu anda
bankaların hesaplarında sadece yatıyor olduğunu dikkate aldığımızda,
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Fed’in oldukça fazla rezerv yarattığını öne sürer. (Fed tarafından yardım
gören bu bankalara, artık bu rezervler üzerinden fâiz ödenmektedir).
2.

Ekonomi düzeldikçe Fed bu rezervleri geri çekebilecek ve böylece potansiyel devasa ve tahrip edici bir enflasyondan sakınabilecek mi? Eğer Fed
bunu başaramazsa, yakın gelecekte deflasyon kaynaklı bir tehditten daha
büyük enflasyon kaynaklı bir tehditle karşı karşıya kalacağız.

Tüm bu söylenenlere rağmen, para talebinde neler olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Harcamaların düştüğünü biliyoruz, ki bu da çok muhtemelen insanların paraya olan taleplerinin artmakta olduğunu göstermektedir. Ama 1930’ları
karakterize eden binlerce banka iflâslarının yokluğunda, ve genelde bankaların
hâlen borç vermeye devam ettikleri kanıtıyla birlikte, (aksi yöndeki, korku tüccarı medya ve hükümet söylentilerine rağmen) para talebinde herhangi bir artışın
ciddî bir parasal deflasyona dönüşme endişesi uzak bir ihtimal olarak görünmekte. Milton Firedman’ın bir keresinde dediği gibi, merkez bankaları her zaman
son büyük hatalarından kaçınmaya çalışırlar. Bu durumda, o büyük hata Büyük
Buhran’dır ve Fed düzelme başlayana kadar, kendisini zor bir pozisyona koyma
pahasına, deflasyondansa enflasyon üzerine bir hata yapma istekliliğini açık bir
şekilde göstermektedir.
Bütün bu olanlar göstermektedir ki, hem Kötü hem de Çirkin deflasyondan
kaçınmanın ve İyi huylu deflasyon üretmenin en iyi yolu, para sisteminin ve fiyatlar ile ücretlerin regülasyonunun ikisinde de devletin müdahaleci rolünü en
aza indirmektir. Rekabetçi bir bankacılık sistemi -merkez bankasının olmadığı
ama kısmî rezervlerin olduğu bir bankacılık sistemi- hem deflasyondan hem de
enflasyondan kaçınabilir. Fiyatların ve ücretlerin ayarlamalarına hükümetin karışmasını sınırlandırarak, parasal bir deflasyonun etkileri bir merkez bankasının
varlığında dahi en aza indirilebilir. Özgür bir ekonomide görebileceğimiz yegâne
deflasyon, rekabetçi kapitalizmin üretici güçlerinden kaynaklanan, fiyatlardaki
yavaş, uzun dönemli düşüştür. Bu deflasyon gerçekten hür piyasalarca üretilen
yalnızca başka bir İyi’dir.
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Avusturyacı Konjonktür Teorisi (AKT) (Austrian Business Cycles Theory) küresel
krizin ortaya çıkışını tutarlı bir teorik çerçeve içerisinde açıklayabilmektedir. Bu
durum Avusturyacı iktisatçılara küresel krizi tahmin etmede diğer okullara göre
avantajlı bir konum kazandırmıştır. Nitekim Thornton (Haziran 2004), Karlsson
(Kasım 2004) ve Shostak’ın (Ağustos 2005) çalışmalarında bu durum açıkça görülebilir. Bununla birlikte krizin küresel niteliği ve derinliğinin, AKT’nin yayılım
mekanizması ile ilgili ek bir açıklamaya ihtiyaç bıraktığı görülmektedir.
AKT, fâiz oranı ile piyasa fâiz oranı arasındaki farkı iktisadî dalgalanmayı başlatan temel neden olarak doğal görmektedir. AKT’de doğal fâiz oranını sayısal
olarak ifade etmek mümkün görülmemektedir. Bununla birlikte, doğal fâiz oranının fâizin uzun dönem denge seviyesi olduğu kabulünden yola çıkılarak, ABD
10 yıllık Hazine Tahvili fâizinin (10YR) doğal fâiz oranını temsil edeceği varsayılabilir. Federal Fonlar’ın fâiz oranının (FF) ise piyasa fâiz oranını temsil ettiği
varsayıldığında, Şekil 1 elde edilmektedir.

“Austrian Business Cycle Theory and Global Crisis” başlığıyla Ludwig von Mises Institute, Mises Daily’de 5 Şubat 2010
tarihinde yayınlanan çalışmanın Türkçe’sidir. Bkz. http://mises.org/daily/4072
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Şekil 1. ABD 10 Yıllık Hazine Tahvili ve Federal Fonların Fâiz Oranları

Şekil 1’deki koyu renkli sütunlar NBER tarafından belirlenmiş olan ABD daralma dönemlerini vermektedir. Şekil incelendiğinde, daralma dönemleri karşısında
FED’in fâiz oranlarında indirime gittiği, diğer bir deyişle genişleyici para politikası uyguladığı açıkça görülmektedir. FED Küresel Kriz öncesi tarihsel olarak en
düşük FF fâiz oranına ise, 2001 daralma döneminden sonraki süreçte ulaşmıştır.
Bu süreçte FF fâiz oranları neredeyse bir sene gibi kısa bir sürede % 6.51’den
(2000 Kasım), % 2’lerin altına (2001 Aralık) gerilemiştir. FF fâiz oranları 2003
Aralık’ta % 0.98 ile en düşük oranına ulaşmıştır. 2004 Aralık’ta tekrardan %2’nin
üstüne çıkan FF fâiz oranları, 2006 Temmuz–2007 Temmuz döneminde % 5.24–
5.26 aralığında hareket etmiştir.
Şekil 2, 10 yıllık Hazine Tahvil fâizi ile Federal Fonlar’ın fâiz oranı arasındaki
farkı göstermektedir. Şekil 2’deki pozitif bölgeler piyasa fâizinin doğal fâiz oranının altında seyrettiği dönemleri göstermektedir. Daralma dönemleri genellikle FF fâizlerinin, 10YR fâizlerinin üzerinde seyrettiği dönemlerle; genişleme dönemleri ise FF fâizlerinin 10YR fâizlerinin altında seyrettiği dönemler ile uyumludur. Görüleceği üzere Küresel Kriz de FF fâiz oranlarının 10YR fâiz oranlarının
önemli derecede altına düştüğü bir dönemin ardından gelmiştir. Ayrıca bu durum yanlış yönlendirilmiş yatırımların da altyapısını hazırlamaktadır.
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Şekil 2. 10YR ile FF Fâiz Oranları Arasındaki Fark (1962-2009)
Kredi genişlemesi sonrasında, daha önce kârlı olmayan yatırım projeleri kârlı
hâle geleceğinden, AKT’de “yanlış yönlendirilmiş yatırım” olarak isimlendirilen
durum ortaya çıkmaktadır. Julián (2009) bu durumu şöyle açıklamaktadır: “Yeni
krediler tüketiciler ve üreticiler aracılığıyla sisteme şırınga edildi. Tüketiciler,
fâiz oranları düşmeden önce almaya güç yetiremedikleri konutları satın almak
amacıyla, büyük ölçekte konut kredileri almaya karar verdiler. Fâizler düşmeseydi, bu tüketiciler örneğin, kiralık evde otururlardı veya muhtemelen daha ilerde
konut satın almak üzere tasarruf etmeye devam ederlerdi. Üreticiler genellikle
yönetimin kontrolünü değiştirmek veya sermaye maliyetlerini düşürmek amacıyla, hisse senetlerini satın alarak kaldıraçlı satın almaya karar verdiler. Konut
kredileri örneğinde olduğu gibi fâiz oranları düşmemiş olsaydı, borçlanarak kaldıraçlı satın alma işlemlerine girmek kârlı olmazdı.”
Şekil 3, Standard&Poor’s tarafından hazırlanan Case-Schiller Konut Fiyat Endeksi (CS) ile Federal Fonlar’ın fâiz oranlarını birlikte göstermektedir. Murphy’ye
göre (2008), “İki seri arasındaki ilişki, konut piyasasındaki şişme ve sonrasındaki
çöküşü neredeyse mükemmel biçimde açıklamaktadır.” 1997 yılı başından 2001
daralma döneminin bittiği 2001 Kasım ayına kadar konut fiyatları yaklaşık % 59
oranında yükselmiştir. 2001 Aralık ayından, konut fiyatlarının zirve yaptığı 2006
Haziran ayına kadarki süreçte ise konut fiyatlarındaki artış % 83’dür. Murphy
(2008), konut fiyatlarındaki artışın fâiz indirim sürecinden önce başladığını kabul etmekte ve bunun nedenini o dönemdeki ABD Başkanı Clinton’ın mal sahibinin oturduğu dairenin ilk 500.000 $’lık kısmının sermaye kazançları vergisinden
müstesna tutması uygulamasını başlatmasına bağlamaktadır. Bununla birlikte,
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Şekil 3’den FF fâiz oranlarındaki düşüş ile konut fiyatlarındaki yükseliş arasındaki güçlü ilişki açıkça görülmektedir.
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Şekil 3. Case-Schiller Konut Fiyat Endeksi ve Federal Fonların Fâiz Oranı (1987–2009)
Kredi genişlemesi ile başlayan süreç, sadece konut fiyatlarında artışa neden
olmamış; üretimde kullanılan sermaye malları ve hisse senedi piyasalarında da
önemli fiyat yükselişlerini beraberinde getirmiştir. Şekil 4, çeşitli emtia fiyat endekslerini ve ABD tüketici fiyat endeksini (TUFE) vermektedir. Şekilde karşılaştırma kolaylığını sağlamak açısından bütün endeksler 2001 daralma dönemi baz
yılı oluşturacak şekilde (2001=100) değiştirilmiştir. 2007 sonu itibari ile 2001 yılına göre (6 yılda) tüketici fiyatları yaklaşık % 19, sanayi girdileri fiyatları % 113,
enerji fiyatları % 117 ve metal fiyatları % 226 artış göstermiştir. Aynı dönemde
dünya çapında önde gelen 150 şirketin hisse senedi değerlerine göre oluşturulmuş olan Global Dow Jones endeksi % 250’den fazla yükselmiştir.
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Şekil 4: Çeşitli Emtia Fiyatları ve TÜFE Endeksi
AKT, nihaî mal ve hizmetlerin fiyat seviyesindeki değişime odaklanmamaktadır. Nitekim 1981–2001 dönemi ortalama ABD TÜFE enflasyonu % 3.5 iken,
2002–2007 genişleme döneminde ortalama TÜFE endeksi % 3’tür. Tüketici fiyat
endeksinin bir uyarıcı gösterge olacak biçimde değişmediği Şekil 4’teki endeks takip edilerek de anlaşılabilir. Bu açıdan ekonomik riski temsil eden uyarıcı bir gösterge olarak
emtia ve emlak fiyatları gibi göstergelerin alınması ve nispî fiyat hareketlerinin analiz
edilmesi uygun olacaktır.
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Şekil 5: ABD Emlak, Tüketici ve Ticari Kredilerinin Gelişimi (Milyar $)
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Şekil 5, ABD’de ticarî bankalar tarafından verilen emlak, tüketici ve ticarî kredilerin gelişimini göstermektedir. Emlak kredilerindeki artışın tarihsel eğilimi
olan 1980–2001 dönemine uygun hareket etmediği açıkça görülmektedir. 2001
sonu itibariyle yaklaşık 1.7 trilyon dolar olan emlak piyasası kredi hacmi, 2007
sonunda yaklaşık 3.6 trilyon dolara ulaşarak, kısa sürede iki kat artmıştır.

Küresel Kriz
ABD finansal krizinin ortaya çıkış ve yayılışının AKT çerçevesinde değerlendirilmesi
tutarlı bir yaklaşım olarak görünmektedir. Bununla birlikte bu krizin, diğer ABD kaynaklı krizlerin aksine, neden gerek ABD gerekse dünya ekonomisini bu derece etkilediği
açıklanması gereken bir olgudur. Nitekim 10 yıllık Hazine Tahvil fâizi ile Federal
fonların fâiz oranı arasındaki farkı gösteren Şekil 2 incelendiğinde, daha önce de
FF fâizlerinin 10YR fâizlerinin altında seyrettiği benzer dönemler bulunduğu;
fakat sonrasındaki daralma dönemlerinin şu andaki kriz kadar etkili olmadığı görülmektedir. Ayrıca Case-Schiller Konut Fiyat Endeksi ile Federal Fonlar’ın fâiz
oranlarını birlikte gösteren Şekil 3’e bakıldığında da 1993–1994 döneminde de
benzer bir fâiz indirim sürecinin yaşandığı, buna karşın emlak fiyatlarının tepkisinin oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir. Yine çeşitli emtia fiyatlarını gösteren
Şekil 4’de de hiç bir dönemde enerji, metal ve sanayi girdileri fiyatlarının bu derece artmadığı görülmektedir. Benzer biçimde emlak kredilerindeki yükseliş de
tarihsel trendinden ciddî bir sapma içerisindedir.
AKT, krizin ortaya çıkış ve yayılış mekanizmasını açıklamakla birlikte; krizin
şiddetini ve etki alanını açıklayan ek bir açıklamaya daha ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu sorunun yanıtını iktisatçı Taylor’ın (2009) açıklamalarında bulmak mümkündür: “Genişleme ve daralmanın etkileri, aşırı risk almaya yol açan sub-prime ve
değişken fâizli ipotekli konut kredisi kullanımı dâhil çok sayıda karmaşık etkenler tarafından arttırılmıştır. Son derece düşük fâiz oranlarının aşırı risk almayı
teşvik ettiğine dair deliller de mevcuttur. Temerrüt fâizleri ve cebrî icra fâizleri
konut fiyat enflasyonu ile ters yönlü bir ilişkiye sahiptir. Bu fâiz oranları, konut
fiyatlarının hızla yükseldiği yıllarda, hızlı bir şekilde düştü, muhtemelen konut
kredisi destek programlarını yolundan çıkarıp halkı yanlış yönlendirdi. Değişken
fâizli ipotekli konut kredileri, sub-prime ve diğer tür konut kredileri harmanlanarak son derece karmaşık bir konut kredisi destekli menkul değerler paketi
yaratıldı. Kredi derecelendirme kuruluşları; hem rekabetin yetersizliği ve hesap
verilebilirliğin zayıflığı hem de muhtemelen paketin karmaşıklığının sebep olduğu risk değerlendirme güçlükleri nedeniyle bu borç senedi paketinin riskini
olduğundan düşük tahmin ettiler.”
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Şekil 6. 10 Yıllık Hazine Tahvili ile Federal Fonların Fâiz Oranları
Arasındaki Fark (FARK) ve VIX Endeksi

Şekil 6, 10 yıllık Hazine Tahvili ile Federal Fonlar’ın fâiz oranları arasındaki
fark (FARK) ve VIX endeksini birlikte göstermektedir. VIX endeksi, Chicago Opsiyon Borsası (CBOE) tarafından piyasaların 30 günlük volatilite beklentisini ölçmek
amacıyla yayınlanmaya başlamıştır. VIX, S&P 500 hisse opsiyon fiyatlarını kullanmakta ve opsiyon fiyatlarının piyasa volatilitesi ile ilişkisinden yola çıkarak zımnî
(implied) volatiliteyi hesaplamaktadır. VIX endeksindeki artış, risk algılamasının
yükseldiğini göstermektedir. Şekil 6’dan VIX endeksinin genellikle FARK’ın arttığı
dönemlerde düştüğü, buna karşın FARK’ın azaldığı dönemlerde ve daralma dönemlerinde yükseldiği görülmektedir. FARK ile risk arasındaki bu negatif ilişki, doğal fâiz
oranının altına düşen piyasa fâizinin yarattığı kredi genişlemesinin, yapay bir biçimde
piyasadaki risklerin olduğundan daha düşük hesaplanmasına yardımcı olduğu şeklindeki Avusturyacı öngörü ile tutarlıdır. Nitekim 2002–2004 dönemindeki artan FARK, VIX
endeksini tarihsel olarak en düşük düzeylerine taşımıştır.
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Şekil 7. Toplam Türev (TT) Piyasası (Trilyon $)

Şekil 7, toplam türev piyasasının hacmini (TT) göstermektedir. türev piyasası hacmi 2001 yılı ile birlikte ciddî bir yükseliş göstermiştir. Haziran 2008’de
toplam türev piyasası hacmi 683 trilyon dolara çıkmıştır. Türev araçların toplam
piyasa değeri dünya GSYİH’nın 2000’de 2.98, 2008 yılında 11.25 katına çıkmıştır. Geçmiş dönemlerde yaşanan kredi genişlemesi olgusunun, bu krizde ilk defa küreselleşen
finans piyasalarında yaratılan türev araçlarla da bu derece desteklenmesi; AKT’nin
kastettiği yapay düşük fâiz oranının piyasa üzerindeki bozucu etkisini de kat be kat
artırmış gözükmektedir.
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FF

Description

Effective federalfunds rate

Notes

Published By

Maturity: Overnight; Frequency:
Monthly

Board of
Governors
of the Federal Reserve
System
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US government securities

Maturity: 10-year; Frequency:
Monthly

Board of
Governors
of the Federal Reserve
System

CS

Case-Shiller Home
Price Index

Composite of 10 metro-area
indices

Standard &
Poor’s

ENERJI

Commodity Fuel Index

Includes crude oil, natural gas,
and coal price indices

International
Monetary
Fund, World
Economic
Outlook Database

SANAYI
GIRDILERI

Commodity Industrial
Inputs Price Index

Includes agricultural raw materials and metals price indices

IMF, World
Economic
Outlook Database

METAL

Commodity Metals
Price Index

Includes copper, aluminum, iron
ore, tin, nickel, zinc, lead, and
uranium price indices

IMF, World
Economic
Outlook Database

TUFE

United States inflation

Data for inflation are for the
end of the period, not annual
average data

IMF, World
Economic
Outlook Database

Seasonally adjusted; Frequency:
Monthly

Board of
Governors
of the Federal Reserve
System

KONUT

Real-estate loans at
all commercial banks
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Monthly

Board of
Governors
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System
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commercial banks
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Monthly

Board of
Governors
of the Federal Reserve
System

VIX

Chicago Board Options Exchange Volatility Index

Frequency: Monthly

Yahoo! Finance

TT

Amounts outstanding
of over-the-counter
derivatives in the G10

TDM includes foreign-exchange
contracts, interest-rate contracts, equity-linked contracts,
commodity contracts, and credit
default swaps.

Bank for International
Settlements,
Quarterly
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Individual consumer
loans at all commercial banks
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Takdim
Finansal krize ne neden oldu? Krizi uzatan neydi? Kriz, başladıktan bir yıldan
daha fazla bir süre sonra neden böyle çok keskin bir şekilde kötüleşti? Ekonomide
bu tarz sorulara tek bir yanıt olması çok nadirdir, ama bu makalede sunmakta
olduğum empirik araştırma, bu üç sorunun hepsi için verilecek yanıtlar listesinde, belirli hükümet eylemlerinin ve müdahalelerinin ilk sırada yer alması gerektiğini ileri sürmektedir. Krizin başlangıcından, piyasa koşullarının baş aşağı ve
hızlı bir şekilde kötüleştiği, Ekim 2008 sonuna kadarki döneme odaklanıyorum.
Resmi geçmiş iki yıl boyunca kriz üstüne yazdığım araştırma makalelerim, merkez bankalarındaki konuşmalarım ve Kongre’de verdiğim ifadelerime dayalı olarak anlatıyorum.3

Kanada Merkez Bankası’nın Kasım 2008’de David Dodge’nin Kanada kamu politikasına katkıları onuruna düzenlediği konferansta açılış konuşması olarak sunulmuştur. John B. Taylor, “The Financial Crisis and the Policy Responses : An Empirical
Analysis of What Went Wrong,” Bank of Canada, Financial System, Regulation, and Policies; http://www.bankofcanada.ca/en/
topic/top-fsr.html, Metnin orijinali için bkz. http://www.bankofcanada.ca/en/conference/2008/taylor.pdf

1

John Cogan, Angelo Melino, John Murray, George Shultz ve Küresel Piyasalar Çalışma Grubu (Global Markets Working
Group) katılımcılarına yardımcı yorum ve önerileri için minnettarım.

2

Bu çalışmalara işaret etmek üzere, makalenin sonundaki “Empirik Araştırma Projelerinin Özeti” kısmında tanımlanan,
köşeli parantez içine alınmış numaraları kullanıyorum.

3

141

142 | John B. Taylor

David Dodge tarafından, kamu hizmetindeki seçkin kariyeri boyunca savunulan bir yöntem yaklaşımını takip ederek, analizi bir dizi grafik ile canlandırmak
suretiyle, mümkün olduğunca azamî kapsamda empirik kanıtları kullanmaya, ve
analizi mümkün en basit terimlerle açıklamaya gayret ediyorum.

Finansal Krize Ne Sebep Oldu?
Finansal krizlerin yüzlerce yıl geriye giden klâsik açıklaması krizlere, yapay bir
hızlı büyümeye ve kaçınılmaz bir şiddetli çöküşe yol açan, -ekseriyetle parasalfazlalıklarca neden olunduğudur. Son krizde bir konut büyümesi ve çöküşüne sahiptik (boom and bust), ki bu karşılık olarak Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde
finansal sarsıntıya yol açtı. Parasal fazlalıkların bu büyümenin ve sonuçlanan
çöküşün temel nedeni olduğunu göstererek yola çıkıyorum.
Bol Gelen Para Politikası
Şekil 1 parasal fazlalıkların hikâyesini tasvir etmek için basit bir yol olarak, Ekim
2007’de The Economist’te yayınlanmıştır. Bu şekil Ağustos 2007’deki yıllık Jackson Hole konferansında sunduğum bir çalışmaya dayalıdır [1]. Federal Fonlar Fâiz
Oranı’na dayalı olarak, 2000’den 2006’ya Federal Rezerv politika kararlarını inceler.
2003’te % 1’e düşen, 2004’e kadar aynı yerde kalan ve sonrasında 2006’ya kadar aralıksız yükselen çizgi Federal Rezerv’in fiilî fâiz oranı kararlarını gösterir.
Diğer çizgi, şayet Fed önceki 20 yıllık iyi ekonomik performans dönemi boyunca oldukça düzenli olarak takip ettiği politika tipini takip etseydi, fâiz oranının
ne olabileceğini gösterir. The Economist bu çizgiyi Taylor Kuralı diye adlandırır,
çünkü çizgi birisinin fiilî enflasyon ve Gayrisafî Yurtiçi Hâsılayı (GSYİH/GDP),
1992’de benim teklif ettiğim,4 bir politika kuralına bağlaması ile edinebileceği
fâiz oranının dalgalanmalardan arındırılmış bir uyarlamasıdır. Fakat önemli nokta bu çizginin, eğer Fed 1980’lerin ilk yıllarında başlayan “Büyük Moderasyon”
(Great Moderation) tarihsel tecrübesi boyunca iyi çalışan politika türünü takip
etmiş olsaydı, fâiz oranının ne olabileceğini göstermesidir.
Şekil 1 fiilî fâiz oranı kararlarının, tarihsel tecrübenin politikanın ne olması
gerektiğini önerdiği seviyenin hayli altına düştüğünü gösterir. Şekil, bu suretle,
bu dönem süresince politikanın gereğinden fazla gevşek olduğunun, ya da The
Economist’in ifade ettiği gibi, fazla “bol geldiğinin” empirik bir ölçümünü sunar.
Bu Taylor Kuralı’ndan görülmedik surette büyük bir sapma idi. 1970’lerin sarsıntılı günlerinden bu yana, fiilî Fed politikasının daha büyük veya daha ısrarlı bir
sapışı yoktu. Bu yüzden, söz konusu dönemde konut büyümesine yol açan parasal
fazlalığın aşikâr suretteki bir kanıtı vardır.
Federal Reserve Bank of St. Louis’in Başkanı olduğu sırada, William Poole, “Understanding the Fed,”de daha uzun bir dönemi kapsayan ve dalgalanmalardan arındırılmamış benzer bir grafiği sunmuştur. Federal Reserve Bank of St. Louis Review
89 (2007) 1: 3–14.

4
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Şekil 1. Bol Gelen Para Politikası
Olağandışı suretteki düşük fâiz oranları kararları, elbette, parasal politika yapıcılar tarafından yapılan dikkatli değerlendirmeler ile alındı. Birisi bu kararları,
günlük makroekonomik değişkenlere dayalı “sıradan” fâiz oranı ayarlamalarından bilinçli sapışlar olarak yorumlayabilir. Fed örneğin, fâiz oranlarının “önemli
bir dönem” için düşük olacağını ve “ölçülü bir hızla” yavaş yavaş yükseleceğini
söyleyerek, kararları açıklamak üzere şeffaf bir dil kullandı, ki bu ifadeler kararların bir anlamda kuraldan sapışlar olduklarını açıklama yolları idi. Bu eylemler, bu
nedenle, belirli bir soruna, özellikle de tıpkı 1990’larda Japonya’da vuku bulduğu
gibi, bir deflasyon korkusuna hitap etmek amacıyla, politika işletiminin usule uygun yolundan sapmaları nedeniyle, fiilen keyfî hükümet müdahaleleriydi.

Gerçek Duruma Karşıtlık: Büyüme Yok, Çöküş Yok
Jackson Hole’da merkez bankacılar Ağustos 2007 toplantısında bu grafiği sunarken, bu fazla gevşek politikanın konut büyümesini hızlandırmaktan ve, bu suretle,
nihayetinde konut çöküşüne yol açmaktan sorumlu olduğunu ileri sürdüm. Böyle
bir argümanı empirik olarak desteklemek için, Şekil 1’deki fâiz oranı sapışının
bir konut büyümesini akla sığacak şekilde hâsıl edebileceğinin istatistikî kanıtını sundum. Bunu, fâiz oranı ve inşaatı yeni başlayan konut sayısı arasındaki bir
empirik bağlantı modelini tahmin etmek amacıyla regresyon tekniklerini kullanarak yaptım ve, daha sonra, bu modeli, politikanın Şekil 1’de gösterilen kuralı
takip etmiş olduğu, gerçek duruma karşıtlık oluşturan vakıada gerçekleşebilecek olan şeyi görmek amacıyla simüle ettim. Bu yolla, parasal politikanın yapay
büyümenin ve bu yüzden şiddetli çöküş ve krizin anahtar bir nedeni olduğunun
empirik bir kanıtı sağlanmıştı.
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Şekil 2 bu empirik yaklaşımın sonuçlarını özetler. Şekil Birleşik Devletler’de
Şekil 1’deki aynı dönem süresince inşaatı yeni başlayan konutların bir resmidir;
aynı 2007 Jackson Hole makalesinden edinilerek çizilmiştir [1]. Dalgalı çizgi fiilen inşaatı başlayan konutları milyon birimler ile gösterir. Hem konut büyümesi,
hem de konut çöküşü bu resimde aşikârdır.

Şekil 2. Konut İnşaatlarında, Gerçek Duruma Karşıtlık ile Kıyaslanan, Büyüme ve Çöküş
Şekil 2’deki “Counterfactual” (gerçek duruma karşıt) olarak etiketlenen çizgi,
eğer fâiz oranları Şekil 1’deki kuralı izlemiş olsaydı, inşaatı başlayan konutların
istatistikî olarak tahmin edilmiş bir modelinin gerçekleşeceğini önerdiği şeydir;
açıktır ki, böylesine büyük bir konut büyümesi ve çöküşü olmazdı. Bu yüzden,
Şekil 2, görülmedik surette düşük fâiz oranı politikasının konut büyümesinde bir
faktör olduğunun empirik kanıtını sunar. Birisi modele meydan okuyarak, tabiî
ki, bu sonuca meydan okuyabilir, ama bir modeli ve empirik bir gerçek duruma
karşıtlığı kullanmanın bir faydası insanın konuyu tartışmak için şeklî bir çerçeveye sahip olmasıdır.
Şekil 2’de gösterilmeyen şey Birleşik Devletler’de konut fiyatlarında bu duruma eşlik eden büyüme ve çöküştür. Büyüme ve çöküş ülkenin çoğu kısmı
boyunca aşikârdır, fakat California, Florida, Arizona, ve Nevada’da daha kötüdür.
Yegâne istisnalar, yerel faktörlerin burada vurgulanan parasal fazlalığı dengelediği, Texas ve Michigan gibi devletlerdedir.
Her ne kadar, konut büyümesi parasal fazlalığın en fark edilir sonucu idiyse de,
sonuçlar ayrıca daha tedricen yükselen genel fiyatlarda da görülebilir: örneğin,
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tüketici fiyat endeksi (CPI) enflasyonu geçmiş beş yıl boyunca yıllık bir oranda,
pek çok politika yapıcı tarafından önerilen ve Şekil 1’deki politika kuralında ifade edilmeden anlaşılan % 2 hedefin hayli üstünde, % 3,2’de vasatî buldu. Parasal
şokların başlangıç tesirlerini bütünüyle öngörmek her zaman zordur, fakat konut sektörü Büyük Moderasyon’un başlangıcı öncesindeki parasal istikrarsızlığın
başka bir dönemi olan 1970’lerde de GSYİH’nın devamsız/istikrarsız bir parçası
idi. Büyük Moderasyon süresince izlenen para politikası hem genel ekonomiyi
istikrarlı, hem de enflasyon oranını düşük tutma üstünlüklerine sahip oldu.

Rekabet Eden Açıklamalar: Bir Küresel Tasarruf Fazlası
Bazıları 2002-04’teki düşük fâiz oranlarına, para otoritelerinin kontrolü
ötesindeki küresel faktörlerce neden olunduğunu iddia etmektedir. Eğer öyle ise,
para otoritelerinin fâiz oranı kararları yapay büyümeye neden olan önemli bir
faktör değildi. Bu açıklama potansiyel olarak çekicidir, çünkü uzun vadeli fâiz
oranları, kısa vadeli Federal Fonlar Oranı artmaya başladıktan sonra dahi, bir
süre için düşük kalmaya devam etti. Bu alternatif açıklama küresel tasarruflara
odaklanır. Fâiz oranlarını Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde aşağıya iten, dünya tasarruflarının bir fazlası -bir küresel tasarruf bolluğu- olduğunu iddia eder.

Şekil 3. Dünya Hâsılasının Bir Payı Olarak Küresel Tasarruflar ve Yatırım
Bu açıklamadaki aslî sorun küresel bir tasarruf fazlası için hiçbir kanıt olmamasıdır. Bilâkis, Şekil 3’ün hayli basit ifadelerle gösterdiği gibi, bir tasarruf kıtlığı var görünür. Uluslararası Para Fonu (IMF) personeli tarafından üretilen bu
grafik küresel tasarruf oranının -dünya hâsılasının bir parçası olarak dünya tasarruflarının- 2002-04 döneminde, özellikle 1970’ler ve 1980’ler ile karşılaştırıldı-
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ğında, hayli düşük olduğunu gösterir. Bu yüzden, bu alternatif açıklama çok uzun
süredir erişilebilir olan verileri kullanan empirik sınamaya karşı ayakta kalmaz.
Kesinlikle, 2002-04 süresince Birleşik Devletler dışındaki dünyada tasarrufların
yatırımlar üstündeki bir fazlalığı vardı, ve bu “tasarruf fazlası” teriminin kaynağı
olabilir. Fakat, Birleşik Devletler bu dönemde yatırım yaptığından daha az tasarruf ediyordu; tasarrufların yatırımdan daha az olduğunu ima eden, bir carî hesap açığını sürdürüyordu. Bu yüzden, Birleşik Devletler dışındaki pozitif tasarruf
farkı Birleşik Devletler’deki negatif tasarruf farkının eşit ölçüsü ile dengelendi.
Dünya fâiz oranları üstünde hiçbir ek tesir beklenmedi. Basit küresel hesaplamanın ima ettiği gibi, tasarruf ve yatırım arasında bir küresel açık yoktur.

Diğer Ülkelerdeki Para Politikası:
Birbirlerine Bakan Merkez Bankaları mı?
Yine de, krizin aslî nedeninin değerlendirilmesinde izi sürülecek muhtemel küresel bağlantılar vardır. En önemlisi, çok sayıda diğer merkez bankası fâiz oranlarının da, bir Taylor Kuralı tarafından tanımlanan, tarihsel nizamların öngöreceği
şeyden sapmış olduğu şeklindeki kanıttır. Hatta daha şaşırtıcı olanı, konut büyümelerinin kuraldan sapışın büyük olduğu yerlerde büyük ölçekli olmasıdır.5
Örneğin, Avrupa içinde, Taylor Kuralı’ndan sapmalar derece bakımından değişir,
çünkü enflasyon ve üretim verileri ülkeden ülkeye değişmektedir. Kuraldan en
büyük sapmaya sahip ülke İspanya idi, ve İspanya GSYİH’nın bir payı olarak
konut yatırımlarındaki değişme ile ölçülen, en büyük konut büyümesine sahip
oldu. En ufak sapışa sahip ülke Avusturya idi; GSYİH’nın bir payı olarak konut
yatırımlarındaki en küçük değişime sahip oldu. Bu oldukça yakın korelasyon, politika kuralından sapışların toplamını yatay eksende ve GSYİH’nın bir payı olarak
konut yatırımındaki değişimi dikey eksende gösteren, Şekil 4’te belirtilmiştir.
Uluslararası finansal sitemin reformu için imalara sahip önemli bir soru diğer merkez bankalarındaki bu düşük fâiz oranlarının Birleşik Devletler’deki kararlar tarafından etkilenilip etkilenmediği veya bu oranların, kısa vadeli küresel
fâiz oranlarının aksi durumda olabileceğinden daha düşük olmasına neden olan,
merkez bankaları arasında bir karşılıklı etkileşimi temsil edip etmedikleridir.
Bu hipotezi sınamak için, Avrupa Merkez Bankası’ndaki (ECB) kararları Haziran
2007’de Avrupa’daki bir konuşmam için hazırladığım bir makalede [2] tetkik ettim. ECB fâiz oranı kararlarının Şekil 1’de kullanılan aynı tip politika kuralından
sapışlarını (veya farklılıklarını) inceledim, fakat bunu Euro bölgesi enflasyonu
ve GSYİH verilerini kullanarak yaptım. ECB tarafından belirlenen fâiz oranı da
kuralın altında idi; başka bir ifadeyle, negatif farklılıklar vardı. Bu farklılıkların
R. Ahrend, B. Cournede, ve R. Price “Monetary Policy, Market Exesses and Financial Turmoil,” başlıklı çalışmalarında, bu dönem süresince, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu (OECD) ülkelerindeki tecrübelerin hayran bırakan bir analizini
sunar; OECD Economics Department Working Paper No. 597, Mart 2008. Taylor Kuralı’ndan sapışların OECD ülkeleri konut
büyümelerindeki ülkeler arası varyasyonun büyük kısmını açıkladığını gösterirler.

5
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Federal Rezerv’in fâiz oranı kararları tarafından etkilenilip etkilenmediğini belirlemek amacıyla, farklılıkların, Şekil 1’de gösterilen Federal Fonlar Oranı’na dayalı olarak, 2000-06 süresince bir regresyonunu çıkarttım. Tahmini katsayının 0,21
olduğunu ve bunun istatistikî olarak önemli olduğunu gördüm.

Şekil 4. Avrupa’da Taylor Kuralı’ndan Sapışlara Karşı Konut Yatırımları
Şekil 5 ECB fâiz oranı kararlarının ne kadarının Fed’in fâiz oranı kararlarının tesiri ile açıklanabileceğinin görsel bir anlatımını verir. Önemli bir kısmın
bu yoldan açıklanabileceği ortaya çıkar. Şekil 5’teki dalgalı çizgi ECB tarafından
ayarlanan fiilî fâiz oranlarının politika kuralından sapışlarını gösterir. (Dalgalı
hareketlerin yüksek sıklığını Şekil 1’de yaptığımdan farklı olarak pürüzsüz hâle
getirmedim). Bu ölçüme göre, ECB fâiz oranı bu süre boyunca % 2 kadar fazla
düşüktü. Daha dalgasız görünen çizgi sapışın önemli bir kısmının Birleşik Devletler’deki Federal Fonlar Oranı tarafından “açıklanabileceğini” gösterir.
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Şekil 5. Bir Euro Politika Kuralından Fiili Sapışlar ve
Federal Fonlar Oranı’na Dayalı Tahmini (Sabit) Değerler
Bu bağlantı için nedenler bu istatistikî analizde net değildir ve, benim görüşümce, gelecek araştırmalar için verimli bir konudur. Gerçekten de, Fed’i takip
eden ECB ve ECB’yi takip eden Fed arasında istatistikî olarak ayrım yapmak zordur; benzer regresyonlar diğer yönde de bir bağlantı olduğunu gösterir. Döviz
kurları hakkındaki kaygılar veya döviz kurlarının enflasyon üstündeki tesiri böyle
bir bağlantıyı doğurabilir. Böylece, küresel fâiz oranındaki değişimler gibi, bir
üçüncü faktör olabilir.

Subprime İpotek Sorunuyla Parasal Karşılıklı Etkileşim
Konut piyasalarındaki keskin bir büyüme ve çöküşün, düşen konut fiyatları temerrütlere ve icralara (delinquencies and foreclosures6) yol açtıkça, finansal piyasalar üstünde tesirlere sahip olması beklendi. Bu tesirler, aşırı risk alımına
yol açan, özellikle değişken oranlı türden subprime (ikincil/riskli) ipoteklerin
kullanımı dahil, birkaç karmaşıklaştırıcı faktör tarafından ağırlaştırıldı. Birleşik
Devletler’de, aşırı risk alımı, konut sahipliğini teşvik etmek amacıyla tasarlanan
hükümet programları tarafından cesaretlendirildi -zahmete değer, ama geriye
dönüp bakıldığında gereğinden fazla uğraşılmış bir hedef.
Bununla birlikte, aşırı risk alma ve düşük fâiz oranlı para politikası kararlarının bağlantılı olduğunu not etmek önemlidir. Bu bağlantı için kanıt, konut fiyatı enflasyonunu değişken oranlı subprime ipoteklerin temerrüt ve icra oranları
Çevirenin notu; İpotekli malın sahibinin elinden alınmasıyla aynı anlama gelmek üzere, “foreclosure” için “icra” karşılığı
kullanılmıştır.

6
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ile birlikte resmeden Şekil 6’da gösterilmiştir. Şekil konut fiyatı enflasyonunda
2003 ortalarından 2006’nın ilk dönemlerine kadarki keskin artışı ve müteakip inişi gösterir. Temerrüt oranları ve icra oranlarının bu dönem süresince konut fiyatı
enflasyonu ile nasıl ters surette bağlantılı olduğunu gözlemleyiniz. Hızla yükselen konut fiyatları yılları süresince, temerrüt ve icra oranları hızla azaldı. Belki
de, ödemeleri yapmak için daha çok süre çalışarak, bir eve sahip olmanın faydaları, evin fiyatı hızla yükselirken daha fazladır. Fiyatlar düşüyor iken, bunu yapmak için müşevvikler çok daha azdır, ve eğer evin fiyatı ipotek değerinin altına
düşerse, müşevvikler negatife döner. Bu yüzden, temerrütler ve icralar yükselir.

Şekil 6. Konut Fiyatı Enflasyonu ve Subprime Değişken Oranlı İpotek Temerrüt ve İcraları
İpotek tahsis süreçlerinin kesit verideki icra ve temerrüt oranlarının fiilî gerçekleşmesini açıklaması beklenir. Bu nedenle, süreçler Şekil 6’daki zaman serisi korelasyonunu hesaplamaya dahil etmedikleri sürece, fiyatların yükseldiği
dönem boyunca aşırı şekilde iyimser olmuş olmalı. Bu suretle, parasal fazlalık
ve fazla risk alma arasında karşılıklı bir bağlantı vardır. Bu, politika normdan
saptığında nasıl niyetlenilmemiş şeylerin olabileceğinin bir resmedilişidir. Bu
örnekte, hızla yükselen konut fiyatları ve bunun sonucundaki düşük temerrüt
oranları muhtemelen kredi tahsis programlarını raydan çıkardı ve birçok insanı
yanlış yöne sevk etti.
İlâve Karmaşıklıklar: Karmaşık Menkul Kıymetleştirme, Fannie, ve Freddie
Bu sorunların önemli bir seviyede ağırlanışı vuku buldu, çünkü değişken
oranlı subprime ve diğer ipotekler fazla karmaşık olan ipoteğe dayalı menkul
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kıymetlerin içine paketlendi. Risk ya rekabet eksikliği, zayıf hesap verilebilirlik
veya, çok daha muhtemelen, karmaşıklıktan doğan, riskin takdirindeki doğal bir
güçlük nedeniyle, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından olduğunun altında
tahmin edildi. Bu bir iskambil oyunundaki, “maça kızı” sorunu olarak adlandırılan şeye yol açtı. Bu oyunda maça kızının nerede olduğunu bilemezsiniz, ve kendinizi maça kızı ile birlikte bulmak istemezsiniz. Yani, maça kızları -ki bu oyunda onlardan hayli çok var- içinde kötü ipotekler barındıran menkul kıymetlerdi,
ve insanlar onların nerede olduklarını bilemediler. Hangi bankaların 14 ay önce
onlara sahip olduğunu bilmiyorduk, ve hâlen de nerede olduklarını bilmiyoruz.
Finansal kurumların bilânçolarındaki bu risk, başlangıcından itibaren finansal
krizin merkezinde idi.
Birleik Devletler’de, başka hükümet eylemleri oyuna dahildi. Hükümet destekli
kurumlar Fannie Mae ve Freddie Mac, riskli subprime ipotekler ile oluşturulanlar
dahil, ipoteğe dayalı menkul kıymetleri satın almaya ve büyümeye teşvik edildiler.
2005’in Federal Housing Enterprise Regulatory Reform Act benzeri yasa önerileri
bu aşırılıkları kontrol etmeyi önermesine karşın, yasalaşmadı. Bu kurumların eylemleri sorunun parçası olan hükümet müdahaleleri listesine eklenmelidir.

Krizi Uzatan Neydi?
Finansal kriz, para piyasası fâiz oranları çarpıcı şekilde yükseldiğinde, 9 ve 10
Ağustos 2007’de şiddetli hâle geldi. Şekil 7, o zamandan bu yana pek çok çalışmanın odağı olan bir ölçüyü kullanarak, bunu resmeder. Bu ölçüm 3 aylık LIBOR ile
3 aylık Overnight Index Swap (OIS) arasındaki spread’tir. OIS piyasaların Federal
Fonlar Oranı’nın, 3 aylık dönemde 3 aylık LIBOR ile karşılaştırılabilir olarak, ne
olacağını beklediğinin bir ölçümüdür. OIS’yi LIBOR’dan çıkarmak, 3 aylık LIBOR
dahil, bütün vadeli kredilerde bir faktör olan, beklenti tesirlerini etkin surette
kontrol eder. LIBOR ve OIS arasındaki farklılık, bu suretle, risk ve likidite tesirleri gibi, fâiz oranı beklentilerinden farklı olan şeylerden ötürü oluşur.
Şekil 7’nin sol altı yaklaşık 10 baz puanlık bir spread’i gösterir. Eğer şekil sola
doğru daha da uzatılmış olsaydı, birisi yaklaşık 10 baz puanın benzer şekildeki istikrarlı bir seviyesini görebilirdi. 9 ve 10 Ağustos 2007’de, bu spread görülmedik
şekilde yüksek seviyelere sıçradı, ve sonrasında yüksek kalmaya devam etti. Bu
dönem üstüne araştırmamızda [3], John Williams ve ben olayı “para piyasasındaki bir siyah kuğu” olarak adlandırdık, çünkü bu olay bir hayli görülmedik şekilde
ortaya çıktı. Şekil 7’nin krizin ilk yılına odaklandığını gözlemleyiniz. Eylül ve
Ekim 2008’deki daha da kötüleşen durum sonraki kısımda ele alındı.
Finansal tehlikenin bir ölçüsü olmaya ilâveten, spread parasal politikanın ekonomiye iletim mekanizmasını etkiler, çünkü trilyonlarca dolar kredi ve menkul
kıymet LIBOR’a endekslidir. OIS’yi sabit tutan, spread’teki bir artış bu tür kredilerin maliyetini arttırır, ve ekonomi üstünde daraltıcı bir tesire sahip olur. Bu
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nedenle, spread’in aşağıya çekilmesi, piyasa çalkantısını halletme başarısının
bir ölçüsü olmaya ilâveten, parasal politikanın büyük bir objektif amacı hâline
gelmiştir.

Şekil 7. Krizin İlk Yılı Boyunca LIBOR-OIS Spread Seviyesi
Sorunu Teşhis Etmek: Likidite ya da Müşteri Riski mi?
Artan spread’ler için sorunu teşhis etmek, elbette, ne tür politika yanıtının gerekli olduğunun belirlenmesi için aslî öneme sahiptir. Eğer bir likidite sorunu
idiyse, şu hâlde, iskonto penceresi (discount window) ödüncünü kolaylaştırmak
veya yeni pencereler ya da kolaylılar açarak daha çok likidite sağlamak uygun
olabilirdi. Ama eğer sorun müşteri/karşı taraf (counterparty) riski idiyse, şu hâlde
bankaların bilânçolarının niteliği ve şeffaflığına doğrudan bir odaklanma uygun
olurdu. Bu, konut fiyatları düştükçe artan ipotek temerrütleri sayısı ile doğrudan ilgilenerek, daha çok şeffaflığı gerektirmek suretiyle veya bankalar ve diğer
finansal kurumlar için daha çok sermaye sağlamanın yollarını aramak suretiyle
yapılabilir.
Ağustos 2007’de, John Williams ve ben, konuyu incelemek üzere, ilginç ve
muhtemelen politika ile bağlantılı bir araştırma projesi [3] olacağını düşündüğümüz şeye başladık. Bankalar arası piyasada çalışan işlemciler ile görüştük, ve
müşteri riski ölçümlerini araştırdık. Müşteri riskinin artan spread’ler için neden olduğu fikri anlamlı geldi, çünkü bu fikir maça kızı teorisine ve bankaların
bilânçoları hakkındaki belirsizlik için diğer nedenlere uygun düştü. Bununla bir-
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likte, bu sırada, çoğu işlemci ve para yönetimi görevlileri bunun asıl itibariyle bir
likidite sorunu olduğunu düşündü.
Sorunu empirik olarak değerlendirmek üzere, bu piyasalardaki risk ölçümlerine, spread ile bağlantılı olup olmadıklarını görmek amacıyla baktık. İyi bir risk
ölçümü, garantili ve garantisiz aynı vadeli bankalar arası kredilerin fâiz oranları arasındaki farklılıktır. Garantili kredi örnekleri bankalar arasındaki hükümet
destekli yeniden satın alım (Repo) anlaşmalarıdır. Repolar üstündeki fâiz oranını
LIBOR’dan çıkartarak, bir risk ölçümüne ulaşabilirsiniz. Regresyon yöntemleri
kullanarak, bu risk ölçümünün o sırada LIBOR spread’i üstündeki tesirine baktık,
ve bu riskin spread’teki değişimin çoğunu açıklayabildiğini gösterdik. Başka risk
ölçümleri de aynı sonuçları verdi.
Sonuçlar, garantili-garantisiz spread ile LIBOR-OIS spread’i arasındaki yüksek
korelasyonu gösteren, Şekil 8’de resmedilmiştir. Likidite için çok az rol var görünmüştür. Bu nedenle, bu sonuçlar bankalar arası piyasadaki çalkantının yalnızca merkez bankası likidite araçları ile yatıştırılabilecek türde bir likidite sorunu
olmadığını öne sürdü. Daha doğrusu, sorun, finansal krizin altında yatan nedene
kadar bağlantısı olan, tabiatı itibariyle bir müşteri riski sorunu idi. Bu, basitçe
para basmanın veya likidite sağlamanın çözüm olduğu Büyük Buhran gibi bir
durum değildi; daha doğrusu, sorun finansal sektördeki riskle bağlantılı temel
problemlerden kaynaklanmıştı.

Şekil 8. Müşteri Riski Varyasyonun Çoğunu Açıklamıştır
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Fakat, bu dönemde ekonomik politikayı yönlendiren teşhis bu değildi. Kararlar için gerekçeleri her zaman için açık şekilde izah edilmediğinden, politika
yapıcıların teşhisini belirlemenin zor olmasına karşın, kesinlikle görünüyor ki,
para piyasalarındaki artan spread’ler otoriteler tarafından riskten daha ziyade likidite sorunları olarak görüldüler. Dolayısıyla, onların ilk müdahaleleri, asıl itibariyle, yükselen riskin temel kaynakları ile ilgilenecek olanlardan başka politikalar üstüne odaklandı. Benim kanaatimce, bir sonuç olarak, kriz devam etti.

Üç Örnek
Kanıt olarak, ya soruna hitap etmemeleri nedeniyle ya da niyetlenilmemiş sonuçlara sahip olmaları nedeniyle, krizi uzatan müdahalelerin belirli üç örneğini
sunuyorum.
Term Auction Facility
Bankaların Fed’den borçlanmalarını kolaylaştırmak üzere, Term Auction Facility
(TAF) Aralık 2007’de takdim edildi. Bu yeni kolaylık ile birlikte, bankalar discount
window’a gitmekten kaçınabilmektedir; Bunun yerine, doğrudan Fed’den fonlar
için talepte bulunabilirler. Aynı anda diğer merkez bankalarında benzer kolaylıklar kuruldu. TAF’ın aslî amacı para piyasalarındaki spread’leri azaltmak ve fâiz
oranlarını düşürmekti. John Williams ile ortak makalemizden çizilen Şekil 9 (sağ
cetvelde) alınan fonların miktarını, (sol cetvelde) LIBOR ve OIS spread’i ile birlikte gösterir. Bu şeklin 2008 Eylül ortasından sonrasını içermediğine dikkat ediniz.

Şekil 9. Term Fuction Facility Spread Üzerinde Çok Az Tesirde Bulundu
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Aralık 2008’de TAF’ın takdiminden hemen sonra spread bir parça düştü ve bazı
politika yapıcılar TAF’ın işe yaradığını ileri sürdü. Fakat, çok geçmeden spread tekrar yükseldi, ve eğer Şekil 9’a bakarsanız, bütün dönem boyunca spread
üstündeki herhangi bir tesiri görmek zordur. Bu görsel izlenim ayrıntılı regresyon
analizi ile teyit edilmiştir. TAF pek bir farklılık yaratmış görünmemektedir. Eğer
birisi spread’in nedenini, likiditeden farklı olarak, müşteri riski olarak görürse,
bu şaşırtıcı değildir.
Geçici Nakit Enjeksiyonları
Diğer bir ilk politik yanıt Şubat 2008’de kabul edilen 2008 Ekonomik Teşvik
Yasası idi. Bu paketin önemli parçası, 100 milyar dolardan fazlaya ulaşan nakit
parayı Birleşik Devletler’deki bireylere ve ailelere, harcayacak daha çok paraya
sahip olmaları ve böylece tüketimi ve ekonomiyi koşuya başlatmaları amacıyla
göndermekti. Çeklerin çoğu Mayıs, Haziran ve Temmuz’da gönderildi. Bu vergi indirimi para yaratılmasındansa borçlanma ile finanse edildiğinden, likidite
kolaylıkları gibi, tamamen parasal bir eylem olamamasına karşın, krizin altında
yatan nedenlere odaklanmadı.
Dahası, tüketimin dâimî-gelir teorisi tarafından tahmin edildiği gibi, insanlar
geçici vergi indiriminden, harcadılarsa bile, çok az harcadılar, ve tüketim umulduğu gibi koşuya başlamadı. Kanıt, [4]’te nakledilen araştırmadan çizilen, Şekil
10’dadır. Üst çizgi kullanılabilir kişisel gelirin iade döneminde nasıl sıçradığını
gösterir. Alt çizgi kişisel tüketim harcamalarının önemsenmeye değer bir şekilde
artmadığını gösterir. Önceki grafiklerde olduğu gibi, şeklî istatistikî çalışma iadelerin tüketimde istatistikî olarak önemli hiçbir artış ile sonuçlanmadığını göstermektedir.

Şekil 10. Vergi İadeleri Geliri Arttırdı ama Tüketimi Arttırmadı
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Nisan 2008 Boyunca Fâiz Oranlarındaki İlk İndirimler
Finansal krize üçüncü bir politika yanıtı Federal Fonlar Oranı’nda krizin ilk yarıyılındaki keskin indirim idi. Federal Fonlar için hedef Ağustos 2007’de kriz başladığındaki % 5,25’ten Nisan 2008’deki % 2’ye kadar düştü. Taylor Kuralı da bu
erken dönem süresince fâiz oranında bir indirim için çağrı yaptı, ama bu kadar
keskin değil. Böylece, indirim bu çalışmanın başlangıcında vurgulanan tarihsel
bağlantının kullanımının gerektirdiğinden, Federal Reserve Bank of San Francisco’daki bir konuşmamda [5] ve Şubat 2008’de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ndeki ifadelerimde öne sürdüğüm gibi, LIBOR-OIS spread’ine
göre ayarlandığında bile, çok daha fazlaydı.
Bu fazla keskin gevşetmenin tam tesirini değerlendirmek zordur, ve daha çok
araştırmaya ihtiyaç vardır. Daha düşük fâiz oranları değişken oranlı ipoteklerin
yeniden fâiz belirlenimi ölçüsünü azalttı, ve bu suretle, krize neden olan bazı
temel unsurlara hitap etti. Bu tesirlerin bazıları, fâiz oranı indirimleri daha az
agresif olsaydı bile gerçekleştirilebilirdi.
Bununla birlikte, Federal Fonlar Oranı’ndaki indirim dönemindeki en dikkate
değer etkiler doların değerindeki keskin düşüş ve petrol fiyatlarındaki hayli büyük artıştı. Finansal krizin ilk yılı boyunca, petrol fiyatları Ağustos 2007’de varil
başına yaklaşık 70 $’dan Temmuz 2008’de 140 $’ın üstüne iki kat arttı, sonrasında dünya ekonomik büyüme beklentileri keskin şekilde düştükçe dikine inişe
geçti. Şekil 11, aylık ortalama veriyi kullanarak, bu dönem esnasında Federal
Fonlar Oranı ile petrol fiyatı arasındaki yakın korelasyonu gösterir. Şekil talepteki küresel çöküş aşikâr hâle gelmeden ve petrol fiyatları geriye düşmeden önce
son bulmaktadır.
Federal Fonlar Oranı düşürüldüğünde, petrol fiyatları varil başına 60 $-70 $
seviyesini kırdı ve sonra finansal krizin ilk yılının sonuna kadar hızla yükseldi.
Açık bir şekilde, bu yüksek petrol fiyatları devresi, benzin fiyatları hızla arttıkça ve otomobil satışları 2008 bahar ve yazında düşüşe geçtikçe, ekonomiye sert
hasarlar verdi. Japonya Bankası’nda Mayıs’ta sunduğum bir çalışmamda [6] ifade
edilen benim görüşüme göre, bu fâiz oranı indirimi petrol ve diğer emtia fiyatlarının yükselişine yardım etti, ve bu suretle krizi uzattı.
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Şekil 11. Faiz Oranlarındaki Keskin Düşüşe, Krizin İlk Yılı Boyunca
Petrol Fiyatlarındaki Hızlı Bir Artış Eşlik Etti
Fâiz oranları ile petrol fiyatları arasındaki bağlantının ekonometrik kanıtı
mevcut empirik çalışmalarda bulunabilir. Örneğin, Mayıs 2008’in ilk günlerinde,
IMF’nin Birinci Yönetici Yardımcısı John Lipsky ifade etmiştir ki: “İlk kanıtlar düşük fâiz oranlarının emtia fiyatları üstünde, artan talebin tipik tesirinin üzerinde
ve dışında, istatistikî olarak mühim bir etkiye sahip olduğunu öne sürüyor. Döviz
kurları değişimleri de emtia fiyatlarını etkilemiş görünüyor. Örneğin, IMF tahminleri, şayet A.B.D. doları 2007’nin sonuna kadar 2002 yılı zirvesinde kalmış olsaydı, petrol fiyatlarının bir varil için 25 $ daha düşük olabileceğini, ve yakıt dışı
emtia fiyatlarının da % 12 daha düşük olabileceğini öne sürüyor.”7
2008 sonbaharında dünya ekonomisinin keskin düşüşe geçtiği açık hâle geldiğinde, petrol fiyatları 60-70 $ aralığına geri döndü. Fakat, bu sefer, yüksek petrol
fiyatları zararını vermişti.

Başladıktan Sonra Bir Yıldan Fazla Geçtiği Hâlde Neden Kriz Bu Kadar
Dramatik Şekilde Kötüleşti?
Şekil 12, Şekil 7’de olduğu gibi finansal piyasalardaki gerginliğin aynı LIBOROIS ölçüsünü kullanarak, finansal krizin 2008 Ekim’inde nasıl çarpıcı olarak daha
da kötüleştiğini gösterir. Konuya dâir araştırma makalemizde, John Willliams ve
benim 2007 Ağustos’unda spread’lerdeki yükselişe “para piyasasında bir siyah
Bkz. John Lipsky, “Commodity Prices and Global Inflation,” Dış İlişkiler Konseyi’nde (Council on Foreign Relations) yapılan
konuşma, New York City, 8 Mayıs 2008.

7
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kuğu” olarak işaret edişimizi hatırlayınız. Ekim 2008 vakaları daha da görülmedik idi. Kriz bir yıldan daha uzun süre için uzamakla kalmadı, bu ölçüme göre,
dört kat kadar ağırlaştı. Yüksek petrol fiyatı devresi ve konut çöküşünün direnen
etkilerinden zaten ızdırap çeken bir ekonomiyi ciddî şekilde zayıf düşürerek, geniş yayılımlara sahip önemli bir kredi çöküşü hâline geldi. Piyasadaki sorunların,
yol boyunca, likiditeden daha çok risk ile bağlantılı olduğunu ikna edici surette
gösteren, bizim müşteri riski ölçümümüz ile LIBOR-OIS spread’i arasındaki yakın korelasyona dikkat ediniz.

Şekil 12. Başladıktan 14 Ay Sonra Dramatik Surette Kötüleşen Krizin Kanıtı

Bir Vaka Çalışması
Çoğu yorumcu krizin kötüleşme nedeninin A.B.D. hükümeti tarafından (daha özel
olarak, Hazine ve Federal Rezerv tarafından) Lehman Brothers’ın 13 ve 14 Eylül
haftasındaki iflâsını önlemek amacıyla müdahale etmeme kararı olduğunu öne
sürmektedir. Bu önemli soruna yönelik özenli empirik analizi toparlamak zordur, ama araştırmacıların bunu yapması önem taşır, çünkü gelecekteki politika
tedbirleri cevaba bağlıdır. Belki de, şu anda ümit edebileceğimiz en iyi empirik
analizler, finansal piyasalarda muhtelif karar ve olaylara verilen tepkilere dikkatle bakan “vaka incelemeleri”dir. Aşağıda özetlenen böyle bir vaka incelemesi,
cevabın Lehman iflâsını engellemek üzere müdahale etmeme kararından daha
karmaşık olduğunu ve, benim görüşümce, başka bir yerde yattığını öne sürer.
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Şekil 13, 1 Eylül’den Ekim 2008 ortalarına kadarki birkaç önemli olaya odaklanır -Şekil 12’deki son birkaç gözlem. Ekim ortasından itibaren, -Sorunlu Varlıkları
İyileştirme Programı (TARP), Federal Mevduat Sigortası’nın (FDIC) garantileri,
ticarî menkul kıymet piyasası için Federal Rezerv desteği ve diğer ülkelerdeki
benzer eylemler dahil- bir grup yeni politika müdahaleleri gerçekleşti, ve şekilde
görüldüğü gibi, koşullar bir dereceye kadar iyileşti. Fakat buradaki soru, ekonomiyi böylesine şiddetli şekilde etkileyen ve çok sayıda benzeri görülmemiş temizlik eylemlerini doğuran, ağırlaşmış koşullara neyin yol açtığıdır.

Şekil 13. Çarpıcı Şekilde Kötüleşen Krizin Vaka İncelemesi
Şekil 13’te sunulan olaylardan önceki yıl için, spread’in, Eylül 2008’in ilk yarısı boyunca bulunduğu yer olan, 50-100 baz puan aralığında dalgalandığını hatırlayınız. Belli ki, spread, Lehman Brothers’a müdahale etmeme hafta sonu kararından sonraki Pazartesi olan, 15 Eylül’de bir parça hareketlendi. Daha sonra, AIG
(American International Group) müdahalesi esnasında, 16 Eylül’de biraz geriye
düştü. Lehman Brothers kararını izleyen hafta buyunca spread’in yükselmesine
karşın, önceki yılın olaylarında olduğu seviyeden çok da uzakta değildi.
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Bu haftanın Cuma’sında, kapsam ve detayların henüz belirlenmemiş olmasına rağmen, Hazine büyük bir kurtarma paketi teklifi yapacağını açıkladı. Hafta
boyunca, paket hazırlandı ve 23 Eylül Salı günü, Federal Rezerv Kurulu Başkanı
Ben Bernanke ve Hazine Bakanı Henry Paulson, paketin 700 milyar $ büyüklükte
olacağını söyleyerek, Senato Bankacılık Komitesi’nde TARP hakkında ifade verdi.
Denetimden söz etmeyen ve kullanım üstüne birkaç sınırlamaya sahip iki buçuk sayfalık bir yasa tasarısı sundular. Bu ifadelerinde yoğun sorgulamalara tutuldular ve, Birleşik Devletler Kongre’sinin pek çok üyesi tarafından alınan çok
sayıda eleştirel mektuba bakıldığında, reaksiyon oldukça negatifti. Şekil 13’te
görüldüğü gibi, sonraki üç hafta için LIBOR-OIS spread’indeki amansız yükseliş
hareketince ölçüldüğü şekliyle, krizin derinleştiğinin gerçekten görülmeye başlanması bu ifadelerin ardından gelmişti. Vaziyet durmaksızın kötüleşti, ve spread
% 3,5 çatısını aştı.

Müdahale İçin Öngörülebilir Bir Çerçevenin Yokluğu
Şekil 13’ün ana mesajı 13 ve 14 Eylül haftası boyunca alınan kararların krizin
artan şiddetinin nedeni olarak teşhis edilmesinin sorgulamaya açık oluşudur. Bir
haftadan daha fazla bir süreye kadar, koşullar kötüleşmemişti. Dahası, makuldür
ki, kamu tarafından müdahale planının bütünü itibariyle düşünülmemiş olduğunun ve koşulların pek çok insanın inanmaya yönlendirildiğinden çok daha kötü
olduğunun fark edilişi de dahil, 23 Eylül civarındaki olaylar gerçekte piyasayı
yönlendirdi. En azından, hükümetin finansal kurumlara yardım amacıyla ne yapacağı ve hangi şartlar altında yapacağı hakkındaki büyük belirsizlik açığa çıkarıldı, ve bu suretle bu esnada alınan işletme ve yatırım kararlarına eklendi. Bu tür
belirsizlik bankalar arası piyasada ve başka yerlerde risk spread’lerini arttırabilir.
Belirsizliğin bazı kanıtları daha sonra (5 Kasım’da) Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Topluluğu’nca (SIFMA) yapılan bir araştırmada bulundu; bu araştırma menkul kıymetler firmaları ve bankaların % 94’ünün TARP’ı
işlemleri hakkında şeffaflıktan yoksun bulduğunu göstermiştir.
Finansal kurumların başarısızlığa uğramasını engellemek amaçlı hükümet
müdahalesi için süreçler veya kıstaslar hakkındaki belirsizlik sorunu, Mart’taki
Bear Sterns müdahalesi zamanından beri mevcuttu. Bu kararın gelecek müdahaleler için implikasyonu politika yapıcılar tarafından açıklığa kavuşturulmadı.
Hazine-Fed müdahale politikası hakkındaki öngörülebilirlikten bu yoksunluk ve
bu yoksunluğun piyasalara verebileceği zararın fark edilişi, altta yatan belirsizlik
herkesin görebileceği şekilde açığa çıktığında, 2008 sonbaharında muhtemelen
arttı. Bear Sterns’e müdahale etmenin, sonra Lehman’a müdahale etmemenin ve
daha sonra AIG’ye müdahale etmenin gerekçesi neydi? TARP operasyonların ne
yönlendirecekti?

160 | John B. Taylor

Şeffaflık noksanlığı hakkındaki kaygılar pek çok çevrede yükseltildi. Yeni
müdahaleleri ele almak için toplanan, The Future Role of Central Banking: The Urgent and Precedent-Setting Next Steps adlı Temmuz 2008 Stanford Konferansı’nda,
A.B.D. Hazinesi ve Fed’in âcilen, finansal kurumlar için hükümet desteğine
istisnaî erişim amaçlı yeni bir çerçeve geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu ileri sürdüm [7]. IMF’nin kriz yaşayan ülkelere sağlayacağı krediler için koşullara açıklık
kazandıran, 2003 yılında IMF’de uygulamaya konulan bir reforma benzerlikler
kurdum. Bu IMF reformlarının uygulamaya konuluşunun ardından, 1995’te başlayan sekiz yıllık gelişmekte olan piyasalar krizi nihayete ermişti.
Benzer şekilde, yeni bir istisnaî erişim çerçevesi Birleşik Devletler ve diğer hükümetlerin, bir kuruma müdahale ederken ve kredi sağlarken kullanabilecekleri
süreci tanımlayabilirdi. Bu çerçeve, IMF’nin bir ülkeye kredi sağlarken izlemesi
gereken süreçleri belirten, IMF istisnaî erişim çerçevesi gibi çalışabilirdi. Politika yapıcılar gerekçeleri ve süreçleri önceden belirli kıldıkça, sonuç daha iyidir.

Sonuç ve Politika İmplikasyonları: Yurtiçi ve Uluslararası
Bu çalışmada, hükümet eylemlerinin ve müdahalelerinin finansal krize neden
olmasının, onu uzatmasının, ve kötüleştirmesinin empirik kanıtını sundum. Bu
eylem ve müdahaleler yirmi yıl boyunca iyi çalışan, tarihsel öncüller ve fâiz oranı belirlenimi ilkelerinden sapmak suretiyle krize neden oldular. Banka kredisi
piyasalarındaki sorunları yanlış teşhis ederek, ve bu suretle uygunsuz şekilde
riskten daha çok likiditeye odaklanma yolu ile yanıt vererek krizi uzattılar. Geçici (ad hoc) bir tarzda, açık ve anlaşılabilir bir çerçeveye sahip olmaksızın, belirli
finansal kurumlara ve onların kreditörlerine destek sağlayarak, ama bunu başka
bazıları için yapmayarak, krizi daha kötü hâle getirdiler. Başka faktörlerin de kesinlikle oyuna dahil olmasına karşın, bu hükümet eylemleri neyin yanlış gittiği
sorusuna cevaplar listesinde ilk sırada yer almalıdır.
Bu analizin gelecek için implikasyonları nelerdir? En âcil şekilde, yanlış yönlü
eylemleri ve müdahaleleri engellemek amacıyla, izlenecek bir ilkeler dizisini tekrar ifade etmek veya kurmak önemlidir. Politika şu an için kapsamlı bir temizlik
modunda ise de, bu ilkelere geri dönüş için bir yolun çizilmesi artık bu sürecin
bir parçası olmalıdır. Önerilerim şu şekildedir:
•

İlk olarak, fâiz oranları belirleniminin Büyük Moderasyon süresince iyi
çalışan ilkeler setine geri dön.

•

Herhangi bir gelecek hükümet müdahalesini, sorunun ve müdahale için
bir gerekçenin açıkça ifade edilmiş bir teşhisi üstünde temellendir.

•

Mevcut finansal kurumlara finansal yardım sağlanması için öngörülebilir
bir istisnaî erişim çerçevesi ihdas et. IMF’nin gelişmekte olan piyasa ülke-
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lerine yönelik kredilendirme kararlarını yönlendirmek amaçlı, bir istisnaî
erişim çerçevesini kuruş şekli örneği takip edilecek iyi bir örnektir.
Bu reformların bazıları uluslararası finansal mimarinin yeniden bir gözden
geçirilişini gerektirir, ve diğerleri bütünüyle yurtiçi ile ilgilidir. Örneğin, küreselleşmiş bir ekonomide, fâiz politika oranlarını ray üstünde tutmak için, küresel bir enflasyon hedefi fikrini takdim etmek faydalıdır [3]. Bu, bir ülkedeki fâiz
oranlarındaki çabuk/hızlı indirimleri, eğer başka ülkelerdeki kararları olumsuz
şekilde etkiler ise, engele yardım eder. Politika yapıcılar, şu hâlde, enflasyon için
küresel hedefleri ve bir merkez bankasının küresel enflasyon üstünde sahip olabileceği tesiri tartışabilirler. Buna karşın, merkez bankaları ve maliye bakanlıkları
için istisnaî erişim çerçevelerini geliştirmek, her bir ülkede küresel bir yapı olmaksızın yapılabilir. Benzer şekilde, finansal kurumlardaki kaldıraç üstüne kontrollerin belirlenimi her bir ülkede ayrı ayrı yapılabilir.
Nihayet, bu makalede sunulan araştırmanın başlangıç niteliğinde görülmesi
gerektiğini vurgulamak isterim. Hâlen krizin ortasındayız ve daha fazla verinin
toplanması ve analiz edilmesine ihtiyaç var. Fikir farklılıkları var ve bu farklılıklar devam edecek. Bu farklılıkları hâl yoluna koymak için, dikkatle belgelenen
empirik araştırmalara ihtiyaç var. Politika değerlendirmelerimizi ve sonuçlarımızı ideolojik, şahsî, politik, veya partizan gerekçeler üstünde değil, empirik analizler üstünde temellendirmeliyiz.

Empirik Araştırma Projelerinin Özeti
Takip eden araştırma projeleri bu makalede numara ile iktibas edilmiştir (köşeli
parantez içinde, örneğin [1]). Hepsi Küresel Piyasalar Araştırma Grubu web sitesinde erişilebilirdir. <http://www.hoover.org/research/globalmarkets>.
1.

“Housing and Monetary Policy.” Housing, Housing Finance, and Monetary
Policy içinde, Federal Reserve Bank of Kansas City. Bu makale, 2007 yazında finansal piyasalardaki Ağustos ateşi öncesinde tamamlanan araştırmayı raporlar. Para politikası ile konut büyümesi arasındaki bağlantıya
odaklanır. 30 Ağustos-1 Eylül 2007 arasında Jackson Hole, Wyoming’de
düzenlenen yıllık konferanstaki bir politika panelinde sunulmuştur.

2.

“Globalization and Monetary Policy: Missions Impossible.” The International Dimensions of Monetary Policy içinde, ed. Mark Gertler and Jordi Galí,
National Bureau of Economic Research (NBER). Bu çalışma, doğrudan ya
da dolaylı olarak birbirini takip eden merkez bankalarınca neden olunan
potansiyel soruna işaret ederek, küreselleşme ve para politikası üstüne
araştırmayı özetler. Çok sayıdaki merkez bankasının 2002-04 döneminde
fâiz oranlarını niçin çok düşük tuttuğunun bir açıklamasını sunar. 11 Ha-
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ziran 2007’de Girona, İspanya’daki bir NBER konferansı konuşması için
hazırlanmıştır.
3.

“A Black Swan in the Money Market.” John C. Williams ile birlikte, American Economic Journal: Macroeconomics, Ocak 2009. Bu, Ağustos 2007’de
bankalar arası kredi oranlarındaki görülmedik sıçramaya likidite sorunlarından mı yoksa müşteri riski tarafından mı neden olunduğuna dâir 2007
sonbaharında başladığımız araştırmanın nihaî tashihidir. Aynı başlıklı bir
çalışma (No. 2008-04) Federal Reserve Bank of San Francisco tarafından
Nisan’da yayınlandı, ve başka bir çalışma “Further Results on a Black Swan
in the Money Market,” Mayıs’ta Stanford Institute for Economic Policy
Research tarafından yayınlandı.

4.

“The State of the Economy and Principles for Fiscal Stimulus,” Birleşik
Devletler Senatosu Bütçe Komisyonu önünde ifade, 19 Kasım 2008. Bu
ifade, Ocak 2009’da San Francisco’daki Amerikan İktisat Topluluğu toplantısı için hazırlanan bir çalışmadaki daha şekli ekonometrik kanıtlarla
birlikte, 2008 vergi iadelerinin ekonomi üstündeki tesirini tahmin amaçlı
bir projeyi raporlar.

5.

“The Costs and Benefits of Deviating from the Systematic Component
of Monetary Policy.” Federal Reserve Bank of San Francisco’nun Monetary Policy and Asset Markets üstüne konferansındaki açılış konuşması, 22
Şubat 2008; ve “Monetary Policy and the State of the Economy,” Birleşik
Devletler Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade
26 Şubat 2008. Bu çalışmalar parasal politika kurallarının para piyasasındaki artan spread’lere göre değiştirilip değiştirilmemesi gereğini inceledi.

6.

“The Way Back to Stability and Growth in the Global Economy,” Institute
for Monetary and Economic Studies Discussion Paper 2008–E–14, Japonya
Bankası’nda Mayekawa Açılış Konuşması’nda sunulmuştur, Mayıs 2008.
Bu çalışma keskin parasal gevşemenin petrol ve diğer emtia fiyatları üstündeki tesirini tartıştı, ve merkez bankası fâiz oranı kararlarının diğer
merkez bankalarına yayılımını engellemenin bir yolu olarak, küresel bir
enflasyon hedefi fikrini teklif etti.

7.

“Toward a New Framework for Exceptional Access.” Stanford
Universitesi’nde 22 Temmuz 2008’de düzenlenen Policy Workshop on
The Future Role of Central Banking Policy: Urgent and Precedent-Setting Next
Steps etkinliğindeki sunum. Bu sunum Federal Rezerv’in müdahaleleri ve
finansal kurumların veya onların kreditörlerinin kurtarılmaları için daha
sistematik bir yaklaşımın geliştirilmesi gereğini izah etti. Bear Stearns
müdahalesinden sonra, ama Lehman iflâsından önce hazırlanmıştır.
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Takdim
David Dodge onuruna düzenlenen bu konferansta açılış konuşmasını yapmak
için John Taylor’dan daha uygun herhangi birisini düşünemiyorum; ne de bu faaliyet için daha uygun bir çalışma olabilirdi. David Dodge ve Profesör Taylor
uzun yıllardır birbirlerini tanırlar, ve 1990’ların son yıllarının çoğu kısmında
kendi Hazine görevlerinde aynı dönemlerde çalıştılar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Profesör Taylor’ın çalışması David’in kapsamlı ilgi alanlarını yansıtan çeşitli
kritik politika konularına temas etmektedir. Bu konular aynı zamanda David’in
yoğun bir şekilde yazdığı ve konuştuğu konulardır, ve bugünkü tartışmalar için
mükemmel bir başlangıç temin eder.
Profesör Taylor’ın çalışması iki anahtar mesajı içerir. İlki hükümet eylemlerinin ve müdahalelerinin “[günümüz] finansal krizine neden olması, bu krizi
uzatması ve ağırlaştırması”dır. İkincisi bu politika başarısızlıklarının ekseriyetle
yurtiçi nitelikli (yani, başka ülkelerde değil, Birleşik Devletler’de doğan hatalar)
olmasıdır. Çalışmada, bu iddiaları desteklemek üzere, etkileyici ve ikna edici bir
grafik ve empirik testler dizisi sunulmaktadır, ve birkaç önemli politika dersi ortaya çıkar. Bu dersler şunları içerir:
Kanada Merkez Bankası’nın Kasım 2008’de David Dodge’nin Kanada kamu politikasına katkıları onuruna düzenlediği
konferansta John B. Taylor’un sunumu için yapılan eleştirinin metnidir. “Discussion,” Bank of Canada, Financial System, Regulation, and Policies; http://www.bankofcanada.ca/en/topic/top-fsr.html, Metnin orijinali için bkz. http://www.bankofcanada.
ca/en/conference/2008/discussion_murray.pdf
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•

(Ünlü Taylor Kuralı’nca ifade edildiği gibi) geleneksel para politikası tesir
işlevleri optimal olmayabilir; bununla birlikte, para otoriteleri tarafından
bu işlevlere daha yakın bir bağlılık muhtemelen büyük hatalar yapma olasılıklarını en aza indirir.

•

Politika yapıcılar sorunu dikkatle analiz etmeden önce çözümlere atlamamalıdır. Çabuk ama vakti gelmemiş teşhis çözdüğünden daha çok soruna
neden olabilir.

•

Uluslararası Para Fonu’ndaki (IMF) yakın tarihli reform çabalarından şekillendirilen, resmî müdahale için öngörülebilir çerçeveler, özel sektör
tarafındaki gereksiz belirsizlikten kaçınabilir, ve kamu sektörü tarafında
daha disiplinli kriz yanıtlarına yol açabilir.

Profesör Taylor’ın vurguladığı konuların çoğu için aynı kanaatlere sahip olmama rağmen, ve incelediği 2002-08 dönemi boyunca izlenen politikanın mutlak
surette kusursuz olduğunu ileri sürmek istemediğim hâlde, onun hızlı teşhisleri
hakkında bazı ihtirazî kayıtlarım var. Bu itirazlar temel kanaat farklılıklarını temsil etmez, ama daha çok bir ince fark ve derece konusudurlar. Profesör Taylor’ın
kendisi bu çalışmada sunulan araştırmanın başlangıç niteliğinde olduğunu, ve
herhangi bir bükülmez sonuca ulaşmadan önce, daha çok verinin toplanması ve
analiz edilmesine ihtiyaç olduğunu kabul eder.
Benim yorumlarım Profesör Taylor’ın çalışmasının yapısını takip edecektir,
ve yazarın faydalı bulacağını ümit ettiğim bir dizi sorunun etrafında çerçevelenmiştir. Çalışmanın her bir kısmı üstüne yorum öne sürmüyorum, ancak bir fikir
ya da yorum farklılığının olabileceği yerlerde eleştiri yapıyorum. Profesör Taylor
tarafından raporlanan diğer ilginç konular hususundaki sessizlik ve atlamalar
benim tarafımdan şartsız kabulü ifade eder.

Krizin Nedenleri
A.B.D. Para Politikası Profesör Taylor’ın Öne Sürdüğü Kadar Gevşek miydi?
2002-05 dönemi boyunca Federal Fonlar Oranı’nın fiilî seyrini Taylor Kuralı tarafından tavsiye edilen seyir ile karşılaştırarak, Profesör Taylor’ın naklettiği sonuçlar oldukça çarpıcıdır ve -çoğu benzer sonuçlara ulaşan- başka yazarlar tarafından
defalarca tekrar üretilmiştir. 2002-06 arası 5 yıldan uzun dönem boyunca, A.B.D.
para politikası fevkalâde surette gevşek görünmektedir, ve bu suretle sonuç olarak izleyen varlık fiyatı balonunu beslemiştir.
Federal Açık Piyasa Komitesi’nin muhtelif üyeleri tarafından bu ithama karşı
yükseltilen bir karşı argüman, teknoloji balonunun çöküşünün ardından, bir dizi
özel sektör yatırım aracı üstünde ortaya çıkan büyük fâiz oranı spread’lerini dikkate alır. Bu spread’lerin gayritabiî surette büyük olması ölçüsünde, birisi Federal Fonlar Oranı’nın A.B.D. para politikasının fiilen ne kadar gevşek olduğuna dâir
yanlış yönlendirici bir izlenim verdiğini öne sürebilir. Aşağıdaki şekil bu bakım-
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dan anlamlı bir kanıt sunar. Taylor Kuralı’nın bu finansal dalgalanmalara göre
uygulanışı, Profesör Taylor tarafından sunulanından biraz farklı bir resim sunar.
Niteliksel argüman ayakta kalır; bu sadece bir derece konusudur.

Şekil 1. Uzun Vadeli Ticarî Bono ile 10 Yıllık Hükümet Bonosu
Oranları Arasındaki Spread
Fed’in savunusunda ileri sürülen ikinci bir argüman Greenspan’ın bilmecesi
ile, ve Birleşik Devletler’deki (ve başka yerlerdeki) uzun vadeli fâiz oranlarının
Fed kendi Hedef Oranı’nı yükseltmeye başladıktan çok sonra azalmaya devam
etmesi gerçeği ile ilgilidir. Eğer dönemin ilk kısımları boyunca Fed eylemleri kolay kredi koşullarının öncelikli nedeni idiyse, sıkı politika izlemeye başladığında,
piyasa neden Fed’in eylemlerini göz ardı etmeyi seçti? Bu sorulara nihaî bir cevaba sahip değilim, ama bu argümanlar Fed’i bir parça üstünkörü değerlendirmek
(yani, biraz daha kendimize karşı lütufkâr olmak) istediğimizi ileri sürer.
Şayet birisi ABD para politikasının fazla gevşek olduğu argümanını kabul
ederse, bu durumdan kaçınmak için ne yapılabilirdi diye sormak doğaldır. Aşikâr
bir cevap, Profesör Taylor tarafından önerilene benzer, daha güvenilir bir tesir
işlevinin izlenmesi olabilir. İnsan ayrıca iddia edebilir ki, bu üzücü tecrübe Birleşik Devletler’de resmî bir enflasyon hedefini takdim etme gereğini güçlendirmektedir. Şayet böyle bir politika çerçevesi uygulamada olsaydı, muhtemelen
iki şey gerçekleşebilirdi. İlk olarak, enflasyon beklentileri tahminen daha sağlam
şekilde belirlenebilirdi. İkincisi, fâiz oranları enflasyonist olmayan baskıları karşılamaya yetecek kadar düşmek zorunda kalmayabilirdi. İlâveten, Fed daha disiplinli olabilirdi, ve ekonomi iyileşmeye başladığında, etkinlikteki müteakip artışa
tepki vermede daha çabuk davranabilirdi.
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Diğer Ülkelerdeki Konut Büyümelerinin Ölçek ve Zamanlamasını Nasıl
Açıklayabiliriz?
2002-05 dönemi süresince birçok ülkede konut büyümeleri gerçekleşti. İlâveten,
bu büyümeler ekseriyetle Birleşik Devletler’dekilerden önemli seviyede daha büyüktüler ve çok daha önce başladılar. Ayrıca bu ülkelerin bazılarındaki merkez
bankaları Fed’den daha muhafazakâr bir para politikası yolu takip ettiler, ve Taylor Kuralı’nı daha az göze batacak şekilde ihlâl ettiler.
ABD para politikası -diğer merkez bankalarının eylemlerini gölgede bırakarakküresel kredi koşullarının belirlenmesinde pekâlâ büyük boyutlu bir rol oynamış
olabilir. Esnek döviz kurları bu ülkelerdeki politika bağımsızlığını muhafaza
etmiş olmalıydı, fakat durum bu olmamış olsa bile, dış ülkeler konut fiyatlarının niçin A.B.D. para politikası gevşemesinin tahmini ile ilerlediğini açıklamaz.
Gevşek A.B.D. para politikasının yardımcı olmuş olabileceği ama neden olmadığı,
daha küresel bir şey -Robert Shiller’in kanaatince, bir mania- iş başında olmuş
gibi görünüyor.
Bir kez daha, Profesör Taylor’ın sonuçlarının yine de ayakta kaldığını not etmek
önemlidir; ifade edilen şey sadece krizin nedeninin daha karmaşık görünmesidir.
Dumanı tüten tek bir tabancadan daha fazlası vardır.
Düşen Toplam Tasarruflar Bir “Tasarruf Fazlası” ile Birlikte Mevcut Olabilir mi?
Profesör Taylor’ın doğru bir şekilde bize hatırlattığı gibi, ex post bir özdeşlik ile
birbirine bağlanmış olduklarından, “tasarruf ve yatırım arasında küresel bir açık
yoktur.” Aralarındaki herhangi bir farklılık yalnızca bir ölçüm hatasıdır. Bu nedenle, dünya fâiz oranlarını baskı altına alan, ex ante bir tasarruf fazlalığı olup
olmadığına ex post hükmetmek imkânsızdır. Yine de, Profesör Taylor’ın çalışmasında Şekil 3’te yer alan küresel tasarruflardaki neredeyse yeknesak azalış, aşırı
doygunluğa karşıt olarak, bir tasarruf yetersizliğini ima eder. Profesör Taylor’un
bildiği gibi, bu argümana karşıt argüman, daha da büyük bir ex ante yatırım açığının olabileceğidir.
Kesin olarak bildiğimiz tek şey net sonuçtur. Çin ve dünya çevresindeki pek
çok başka ülke büyük ticaret fazlaları veriyor iken, Birleşik Devletler 2002-08
döneminin başından sonuna dek büyük ticaret açıkları verdi. Çin büyük net ulusal tasarruf ve ihtiyat birikiminin en aşikâr vakası idi, ama tek başına değildi.
Bu fonlarla bir şeyler yapılmak zorundaydı, ve A.B.D. tüketicileri borçlanmaktan
memnundular.
Bu, para politikası kötü yönetimin varsayılan bir örneğidir, ama Profesör Taylor tarafından anlatılan türde değil. İlk olarak, aşırı sert olan ve çok az politika
bağımsızlığı gösteren bir para politikası tarafından neden olunmuştur. Dahası,
bu Fed’in hatası değildi. Sterilize edilmiş büyük bir müdahale tarafından desteklenen, yarı yarıya sabit bir döviz kuru uluslararası parasal intibak mekanizmasını
işlemekten alıkoydu. İktisatçılar Renminbi’nin yanlış değerlendiriliş -doğrultusu
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değil ama- boyutu üstüne tartışabilirler. Renminbi, benim kanaatimce, Çin Halk
Bankası tarafından biriktirilmekte olan 1,9 trilyon $ rezervin kanıt olduğu gibi,
açık bir şekilde değerinin altında tutuldu (ve hâlen de öyledir).

Krizi Uzatan Neydi?
Otoriteler bir Siyah Kuğunun mu yoksa bir Bukalemunun mu Peşine Düşmüştü?
Geçen birkaç ay süresince gerçekleşen olaylar, Profesör Taylor ve John Williams tarafından basiretli çalışmalarında (2007) ileri sürülen siyah kuğu hipotezini
destekler görünüyor. Küresel finansal sistemdeki sorunlar çoğu politika yapıcı
tarafından başlangıçta varsayıldığından çok daha mühimdir, ve likidite yoksunluğundan daha çok iflâs korkuları ve müşteri riski ile daha yakından bağlantılıdır.
Politika yapıcılar çöken finansal sisteme likidite sağlamak amacıyla yeni ve
daha yaratıcı yollar bulmak için koşturdukça, hatalı teşhis gerekli varlık tasfiyesi ve yeniden sermaye tahsisi (recapitalization) gayretlerini ertelemiş olabilir.
Bununla birlikte, bir kez daha, kanıt belirsiz olmaktan uzaktır. Bu bakımdan not
edilecek ilk şey, likidite ve kredi sorunları arasındaki ayrımın oldukça yerinde
oluşudur, yine de birisiyle agresif şekilde ilgilenilmediği sürece, bir sorun çabucak diğerine dönüşür.
Profesör Taylor’un ifade ettiği gibi, 3 aylık LIBOR-OIS spread’i Term Auction Facility’nin başlangıcından hemen sonra dikkati çeken bir şekilde iyileşmedi,
ama kısa bir süre sonrasında tekrar tırmanmaya başladı. Belki de, aynı şeyi iki
farklı şekilde söylemeye tekabül eden, bunun için alternatif nedenler şöyledir;
(i) çok az likidite desteğinin çok geç sağlanması; ve (ii) temelde yatan sorunun
bir likidite kıtlığından tam kapsamlı bir kredi sıkışmasına dönüşmesi. Başka bir
ifadeyle, iki unsur da hep mevcuttu, ama denge ânîden değişti.
Bu yorumlamanın bazılarına aşırı cömert olarak görüneceğini, ve finansal kurumların bilânçolarının daha hızlı ve daha güvenilir bir analizinin sorunu çözebileceğini veya, hiç değilse, zarar vermeyebileceğini fark ediyorum. Fakat sonradan
anlama, söylendiği gibi, daima mükemmeldir. Tam ve kapsamlı şeffaflık sürecin
başlarında söz verildi ama hiç gerçekleştirilmedi. Gerçek sorun buydu. İlgilendiğimiz canlının özenli bir kimlik tespiti yardımcı olabilirdi. Belki de, bir siyah
kuğuya karşıt olarak, zamanla rengini değiştiren şey bir bukalemundu.
Müdahale İçin Öngörülebilir Bir Çerçevenin Yokluğu: IMF İyi Bir Rol Modeli midir?
Profesör Taylor’ın son tavsiyesi -IMF’deki düzenlemelere göre şekillendirilendaha sert politika disiplini ve kriz çözümü için açık bir çerçeve ihtiyacını dikkate
alır. Krizin tesirleri ağırlaştıran faktörlerden birisi, resmî sektörün nasıl ve ne
zaman müdahale edeceğine ilişkin belirsizliktir. Bu örnekteki yapıcı belirsizlik
pek faydalı değildi.
1990’ların son yılları esnasında, uluslararası nitelikteki millî borç krizlerinin ele alınışında iki önemli reform takdim edildi. İlki Fon tarafından sağla-
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nan olağanüstü finansman için daha açık bir çerçeveyi gerektirdi, ki bu çerçeve,
finansmanın erişilebilir kılınışındaki koşulların genel esaslarını çizdi. Bu çerçeve,
kredi verenler ve borç alanlar tarafındaki lüzumsuz belirsizlikten kaçınmaya
yardımcı oldu. İkincisi, eğer muhtemel ödeme sorunları açığa çıktı ise, borcun
yeniden yapılandırılmasını kolaylaştırmak üzere, yeni ulusal bonoların üstüne
kollektif eylem maddelerinin takdimini gerektirdi.
Her iki yenilik de ekseriyetle önemli ve olumlu gelişmeler olarak görüldü. Ve
reformların başarılı takdimleri, Profesör Taylor’ın Hazine Bakanlığı Müsteşarlığı
görevi süresince etkin desteğine çok şey borçludur. Bir oyun planına sahip olmak
dâima faydalıdır.
Bu bağlamda vurgulamak istediğim yegâne husus, IMF değişiminin yetersiz niteliği ve yönetim sorunlarının bu değişimin etkinliğini iki önemli alanda sert şekilde nasıl sınırlandırmakta oluşu ile ilgilidir. Fon’un aslî işlevsel
sorumlulukları tarafsız ve vakitlice gözetim (yani, güvenilir bir makro istikrar
teşhisi) ile, gerekli olduğunda, âcil likidite finansmanı sağlamaktır. Profesör Taylor tarafından tanımlanan reformlar potansiyel olarak fikirde faydalı ise de, uygulanmaları, özellikle olağanüstü kredilendirme üstündeki disiplin kazandırıcı
tesir hususunda, icra usulüne kıyasla daha riayetsizlik ile gözetilir. Keynes’in
“gerçeğin merhametsiz dile getirilişi” bir hedef olarak kalır. Gerçekten de, yurtiçi planda yakın zamanda aşikâr kılınan güçlüklerin çoğu Fon için de geçerlidir.
Sorunlara yüz yüze ve en iyi şekilde saldırmak için doğal bir isteksizlik vardır.
Bunun yerine, “kolaylaştırıcı finansman” (catalytic financing) sorunun yatışacağı umudundaki ilk başvurudur. Ancak bu faydalı çıkmadığında, borcun yeniden yapılandırılması gibi, daha ciddî çözümler değerlendirilmeye alınır. Bu ve
bağlantılı diğer pek çok konular David Dodge’nin çok sayıdaki konuşmalarında
etraflıca tetkik edilmektedir.

Sonuç
Profesör Taylor’a David Dodge’nin Festschrift’indeki dikkatli ve zaman zaman
provakatif katkısı için teşekkür ederek sonuçlandırmak istiyorum. Vurguladığı
hususların ve teşhis ettiği sorunların pek çoğuna itiraz etmek zordur. Netleştirmeye çalıştığım gibi, onun argümanları ile herhangi bir anlaşmazlığım, fikirden ziyade, bir ölçü ve derece sorunudur. Ayrıca, bu vesileyi Profesör Taylor’a,
yıllar boyunca makroekonomi mesleğine ve daha özel olarak merkez bankacılığı
uygulamasına bütün katkılarından ötürü teşekkür etmek üzere kullanmak isterim. Onun katkıları muazzam olmaktadır.

Kaynak
Taylor, J. B. ve J. C. Williams. 2009. “A Black Swan in the Money Market.” American Economic Journal: Macroeconomics 1 (1): 58–83.

Finansal İstikrarsızlık Kaynakları Olarak
Merkez Bankaları1
George Selgin2
Ekonomist, Georgia Üniversitesi

Çeviren: Ünsal Çetin
Liberal Düşünce, Cilt 15, Sayı 59 - 60, Yaz-Güz 2010, s. 169 - 182

Günümüz finansal krizi çağdaş merkez bankalarının Jekyll and Hyde3 doğasını
öne çıkarmıştır. Bu kriz hem bir finansal çöküşün sonrasında dâimî kredi akışını
temin ermek için vasıtalar olarak bu bankalara mutlak bağımlılığımızı, hem de
aynı kurumların şiddetli çöküşleri mümkün kılan finansal büyümeleri ilk neden
olarak ateşleme yeteneğini aşikâr kılmaktadır.
Yine de, merkez bankacılığını teorik ele alınışları onun dengeleyici yeteneğine -yani, merkez bankalarının ulusal parasal toplamların artışının yönetimindeki
ve finansal tehlike anlarında sıkıntılı finansal (ve bazen finansal olmayan) firmalara nihaî merci kredilerinin arz edilişindeki rolü üstüne- neredeyse özel vurgu yaparlar. Merkez bankacılığının bu tek taraflı ele alınışı hem konu üstündeki
çoğu teorik çalışmanın normatif niteliğini -yani, teorinin fiilî merkez bankası eyBu makalenin tamamı The Independent Review: A Journal of Political Economy’nin izni ile yayınlanmıştır. (Bahar 2010, Cilt XIV, No.
4, ss. 485-496). © Copyright 2010, The Independent Institute, 100 Swan Way, Oakland, CA 94621-1428 USA; info@independent.
org; http://www.independent.org. Metnin orijinali için bkz. http://www.independent.org/publications/tir/article.asp?a=774.
Bu makale Friedrich von Naumann Enstitüsü tarafından 24 Nisan 2009 tarihinde Almanya, Postdam’da gerçekleştirilen
“Free Currency: The Future of Money” konferansında yapılan bir sunuma dayalıdır.
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leminden daha çok ideale odaklanma eğilimini- ve hem de merkez bankaları ideal,
finansal bakımdan istikrarlaştırıcı politikalardan uygulamada her ne kadar çok
ayrılırsa ayrılsın, merkezileştirilmiş parasal kontrolün yokluğunda vuku bulacak
şeyle karşılaştırıldığında, en azından yapay büyüme ve sert çöküşlerin sıklığını
sınırlandırmada başarılı oldukları şeklindeki (genellikle zımnî) varsayımı yansıtır.
Merkez bankacılığının bu geleneksel ele alınışına, merkez bankalarının temel
itibariyle istikrarsızlaştırıcı olduklarını -finansal sistemlerin merkez bankalarına
sahip iken, bu kurumları içermediklerinde olacaklarından, daha istikrarsız olduklarını- ileri sürerek, meydan okumayı öneriyorum. Bu argümanı ileri sürmek
amacıyla, merkez bankacılığının tarihini araştırmak, ve hem hükümetlerin ilk neden olarak istikrarsızlaştırıcı kurumların tesisine niçin göz yumduklarını ve hem
de neden merkez bankalarını finansal istikrar kaynakları olarak görmeye yönelik
modern eğilimin var olduğunu açıklamak zorundayım. Merkez bankalarına dâir
parasal istikrar kaynakları şeklindeki modern görüşün esasen tarihsel bir efsane
olduğunu göstermeyi ümit ediyorum.

Merkez Bankacılığı’nın Kökenleri
Merkez bankacılığının makroekonomik ve finansal sonuçlarının objektif bir kavranılışı, her şeyden önce, merkez bankası teriminin değer bağımsız bir tanımını
-yani, iyicil veya kötücül olsun, herhangi bir eylem türünü önceden varsaymayan
bir tanımı- gerektirir. Enflasyonla savaşa, iktisadî dalgalanmaları azaltmaya, ve
nihaî kredi mercileri olarak hizmet etmeye adanmış kurumlar şeklindeki, merkez
bankalarının ders kitapları ortak tanımları, bu yüzden, hem geçerliliği şüpheye
açık olan zımnî bir gerçek duruma karşıtlığı gerektirmeleri ve hem de pek çok
gerçek dünya merkez bankasının fiilî eylemleri ile alenî bir şekilde tutarsız olmaları nedeniyle reddedilmelidir.
Öyleyse, gerçekten de, nedir bir merkez bankası? Temel olarak, dolaşımdaki
kâğıt para biriminin basımı için ulusal bir tekele veya ulusal bir tekele yakın bir
şeye sahip olan bir bankadır. Günümüzde sınırsız tekeller son derece yaygın olmakla beraber, birkaç misalde -örneğin Birleşik Krallık, İrlanda, ve Çin’de- diğer
(ticarî) bankalar da hayli sınırlandırılmış para basma ayrıcalıklarını kullanabilme
yeteneğine sahiptirler.
Bununla birlikte, kâğıt para basma ayrıcalığı her zaman böylesine
sınırlandırılmış değildi. Bilâkis, bu ayrıcalık, çekler vasıtasıyla mevduat havalesi
uygulaması henüz geliştirilmemiş iken, kredi açmanın bir vasıtası olarak bu
ayrıcalığa bağımlı kalan hemen hemen bütün bakalar tarafından bir zamanlar
kullanılabilirdi. Her ne kadar, ilk merkez bankaları, tipik olarak yalnızca kendi himayeci hükümetlerinin bankacılık işinin bir tekeline sahip olan “kamu” bankaları
olarak işe başladılar ise de, diğer bakalar ile en azından sınırlı bir kapsamda para
basma hakkını paylaşmalarına karşın, tedricen para tekellerini de ele geçirdiler.
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Gerçekten de, modern kisvesindeki merkez bankacılığına geçiş, aşağıda yeri gelince açıklanacak nedenlerden ötürü, kamu bankalarının para basma ayrıcalıklarının temerküzünü takibe yöneldi.
Yine de, modern para tekellerine doğru ilk adımlar, merkez bankalarının dengeleyici rolüne dâir kendi vurgularına sahip, merkez bankacılığı modern fikirlerinden tarihsel olarak hayli önce gelir. Bunun yerine, daha sonra tam olgunlaşmış merkez bankalarına dönüşen kamu bankaları, yalnızca kendi himayeci hükümetlerinin finansal ihtiyaçlarına -mevduatlarını idare ederek, borçlarını yöneterek, ve özellikle de, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını temin ederek- hizmet etme
amacıyla kuruldular. Onların kuruluşuna yardım eden ulusal hükümetlerle yakın
bağlantılarına rağmen, bu ilk merkez bankaları kâr azamileştirici firmalardı, ve
böyle olmakla, genel finansal toplumdan daha çok, yalnızca kendi sahiplerinin
çıkarlarına göre yönetildiler. Kamu bankaları ayrıcalıklarının onları genel ekonomik istikrarı geliştirmeye mecbur kıldığı şeklindeki görüş ancak çok sayıda
finansal krizin ardından -kamu bankalarının kendilerinin oluşmasına yardım ettiklerini gösterme niyetinde olduğum krizlerin ardından- meydana çıktı.
Her ne kadar, İngiltere Bankası ilk büyük kamu bankası olmasa da (İsveçli
Riksbank onu bir çeyrek yüzyıl öncelemişti), önce zımnen ve istemeyerek ama
en nihayetinde resmî olarak, diğer finansal firmaları finansal tehlike dönemleri
süresince bir nihaî kredi mercii (lender of last resort) olarak hizmet etmek suretiyle kurtarma görevini ilk olarak kabul ettiğinden, “modern” merkez bankasının
ilk örneği olacaktı. İngiltere Bankası’nın mâlî kökenleri ve kuruluşunun icap ettireceği herhangi bir genel makroekonomik sonuç için kurucularının bu kökenlere
uygun düşen kayıtsızlıkları, 1694 tarihli “Tonnage” Yasası’nda aşikârdır. İngiltere
Bankası’na orijinal karakterini veren bu yasa “Fransa’ya karşı Savaş’ı sürdürmek
amacıyla, yüz elli bin Pound yekûnunu gönüllü olarak verecek şahıslara… belirli Mükâfatlar ve Avantajlar sağlamak için” idi (5 ve 6 Will.&Mar. c 20). Diğer
ilk merkez bankaları benzer başlangıçlara sahiptiler. Örneğin, Napolyon Fransa
Bankası’nı, o sırada kendisi için başka bir piyasa bulunamayan, Fransız hükümeti
menkul kıymetlerinin satın alımı açık amacıyla kurdu; ve Almanya’nın, şimdiki
Bundesbank’ın öncülü, Reichsbank’ı Büyük Frederick tarafından Prusya devletinin fonlarını yönetme amacı için kurulan eski Royal Bank of Berlin’den doğdu. Yine de, ilk modern merkez bankalarının mâlî kökenleri, merkez bankacıların
kendileri de dahil, özellikle savunucuları tarafından çoğunlukla göz ardı edilir.4
İlk merkez bankalarının bütünüyle mâlî gerekçelerle kurulmuş kamu bankalarından evrilmiş olmaları gerçeği, barındırdıkları herhangi bir dengeleyici potansiyelin kendi kurucuları tarafından öngörülmemiş olduğunu öne sürer. Bu gerçek
Örneğin, Fransa Bankası’nın websitesi Napolyon’un bankayı “Devrimci Dönem’in (Revolutionary Period) derin resesyonunun ardından, yeniden canlanan ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla” kurduğunu söyler! Batı Avrupa ve Birleşik
Devletler’de merkez bankacılığının kökenlerinin bir tetkiki için bkz. Smith 1936.
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yalnızca, başlangıçta hükümetin dar mâlî amaçlarına hizmet için tasarlanan kurumların, bütünüyle iyi bir şansın eseri olarak, uygun anayasal tadilatlar verildiğinde, bilimsel kriz yönetimi için ideal olarak uygun düşmek üzere güçbelâ rast
geldikleri anlamına gelebilir. Bununla birlikte, ileri sürüyorum ki, kamu bankalarının kendileri istikrarsızlık kaynaklarıdırlar, ve onların övünülen dengeleştirici
potansiyelleri esasında -hayli sınırlı kalan- bir öz disiplin potansiyelinden biraz
daha fazlasıdır.

“Ters Takas İlkesi”
Merkez bankalarının benzersiz imtiyazlarının kendilerinin finansal istikrarsızlığa katkıda bulunmaları olasılığını incelemek için, bu imtiyazların kredi genişlemesi için kapsamı tamı tamına ne kadar değiştirdiğini göz önüne almamız lazımdır. Bunu yapmak, böyle bir genişlemenin, çok sayıda bankanın kendi farklı
dolaşım hâlindeki para markalarını basmak için eşit hakları kullandıkları bir sistem anlamına gelen, rekabetçi veya “serbest” bir bankacılık sistemindeki sınırlarını göz önüne almamızı gerektirir.5 Merkez bankalarının erken dönem gelişimini çevreleyen koşulları elde tutmak amacıyla, dışlayıcı imtiyazları kullansın
ya da kullanmasın, bankaların kendi senetlerini (notes) talep edildiğinde madenî
para ile -yani, altın veya gümüş ile- paraya çevirme yükümlülüğünde olduklarını
varsayıyorum.
Bir serbest bankacılık sisteminde, bankalar rakip bankaların senetlerini (notes), günümüzde rakip bankalar üzerine keşide edilen çeklerde olduğu gibi işleme alırlar: alışılmış bir şekilde, bu çekleri kendi kaynaklarına paraya çevrilmek
üzere geri getirirler. Gerçekten de, çeklerin günlük “takası”nın modern uygulaması, bankaların rakiplerin senetlerini doğrudan rakiplerine veya merkezî takas
odalarına geri getirmesi ve hesapları medenî para üzerinden kapatması ile birlikte, net bakiyenin genellikle bir merkezî bankanın hesapları üzerinden baz paranın
nakli ile kapatıldığı, düzenli senet mübadelesinin merkez bankaları öncesindeki
tatbikinden doğdu.
Bu mutat senet mübadelesi ve hesaplaşma süreci, bireysel senet ihraççısı bankaların ve böylelikle bir bütün olarak bankacılık sisteminin kredi genişlemesine
sert sınırlandırmalar dayatır, ki bu süreç, bu sınırlandırmalar ve piyasada mevcut madenî para rezervleri arzı arasında sıkı bir bağlantı ihdas eder. Böyle bir
sistemdeki yurtiçi parasal denge, bireysel bankaların ödünç politikalarının sıfır
uzun vadeli veya beklenen net rezerv sızıntısı ile tutarlı olduğu, ve banka ihtiyat
oranlarının, net ihtiyat sızıntılarının kendi sıfır vasatisinden tesadüfî sapışlarından doğan, optimal seviyede düşük bir temerrüt olasılığını garanti etmek üzere
hemen hemen kâfi olduğu bir durum olarak anlaşılabilir. Böyle bir dengeden
Dar anlamıyla ifade ettiğimizde, “serbest” bir bankacılık sistemi, ifadeyi Avrupa’daki anlamıyla kullanmak üzere, bankaların
yalnızca kendi para birimlerini basmak için özgür oldukları değil, genel itibariyle kısıtlayıcı yasal düzenlemelerden âzade
oldukları bir sistemdir.

5
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yola çıkarak ve para bakiyeleri için değişmeyen bir talebi varsayarak, rakiplerinden bağımsız olarak kendi bilânçosunu daha da genişleten herhangi bir banka,
doğrudan doğruya temerrüde düşmese bile, onu yetersiz bir ihtiyat karşılığı ile
bırakacak olan, kendi senetlerinin (veya çeklerinin) takas sistemi aracılığıyla geri
dönüş akımında bu genişlemeye denk düşen mutlak ve nispî bir artış ve buna
tekabül eden bir net ihtiyat kaybı ile yüzleşir. Serbest bir bankacılık sistemindeki bankalar, bu suretle, bir prangalı mahkûmlar takımındaki esirlere benzetilebilir: kaçış, tek başına hareket eden herhangi bir tek esir için ve özellikle de bir
bütün olarak grup için, üyelerinin kendi adımlarını uyumlulaştırma çabasında
karşılaşacakları zorluk nedeniyle, imkânsızdır. Mahkûmlar takımın büyüklüğü
arttıkça, kaçış daha da zor hâle gelir.
Banka parasının aşırı basımına karşı bu rekabetçi engele başka bir yerde (Selgin, 1988) “ters takas ilkesi” olarak işaret ettim. Bu ilke nedeniyle, serbest bir
bankacılık sistemindeki toplam para ve kredi hacmi istikrarlı bir genel ödemeler
hacmi ile tutarlı olan sınırların ötesine kolayca genişleyemez. Bankalar bir kere
kendi ihtiyat yastıklarının asgarî, basiretli bir seviyeye düşmüş olduğu noktaya
kadar genişlediklerinde, yalnızca eğer onların senet veya mevduatlarını tutma
talebi artarsa -yani, ister senetler ister mevduat üstüne yazılı çekler olsun, takas sistemi bütününde vadesi gelmemiş yükümlülüklerinin akış değeri azalırsadaha da genişleyebilirler.
Böylece bir bütün olarak sistem için, şayet bütün ödemelerin madenî paranın
kendisindense banka parası ile ifa edildiğini varsayarsak, (ihtiyatî) rezervler için
talebin ödemeler hacmi ile birlikte, belki de orantısal seviyeden daha az olsa da,
artacağı anlaşılabilir. Burada, MV’deki M vadesi gelmemiş senetler ve vadesiz
mevduatlar da dahil, banka yükümlülükleri stoğunu ve V ise bu stoğun dolaşım
hızını veya dönüşüm oranını gösterir. Anlaşıldığı gibi, madenî para ihtiyatlarının
herhangi bir verili yurtiçi stoğu (arzı) ve reel fâiz oranı için (ki bu ikincisi ihtiyatî
rezervler için talebi etkiler), ihtiyat talep ve arzının (RD ve RS) eşit olduğu, yegâne
bir harcama seviyesi (MV)* olacaktır. V’deki bir değişim ile kendisini gösterdiği
şekliyle, halkın reel para bakiyeleri için talebindeki bir değişim, böyle bir denge
ile artık tutarlı olmayan bir harcama seviyesi ile sonuçlanırsa, denge onarılıncaya kadar bankalar krediyi genişletme veya daraltma ile karşılık vereceklerdir. Bilhassa, örneğin, V’deki bir artış, bankaların kredilerini azaltmalarını ve bu suretle
vadesi gelmemiş yükümlülüklerini azaltmalarını teşvik eden, ihtiyatlar için aşırı
bir talep ile sonuçlanır. Buna karşın, V’deki bir düşüş ters bir istikametteki tesire
sahip olur. Ters takas ilkesinin bu implikasyonları Şekil 1’de özetlenmiştir.6
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Ayrıntılar için bkz. Selgin 1988, 37-85, 1994, ve 2001. Bu sonuncusu koordine bir aşırı genişleme olasılığını ele almaktadır.
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Şekil 1. Serbest Bankacılık Altında Rezerv ve Harcama Dengesi
Bir serbest bankacılık siteminin toplam harcamayı dengeleyici eğilimi istihdam, fâiz oranları, ve reel çıktının “doğal” değerlerini sürdürmesine yardım etmenin aşikâr makroekonomik üstünlüklerine sahiptir. Bu eğilim ayrıca, bir ekonominin uzun vadeli arz eğrisindeki değişiklikler ile bağlantılı olanlar hariç, genel fiyat seviyesindeki değişimleri engellemeye hizmet eder.

Uluslararası Parasal Denge
Serbest bankacılık altındaki yurtiçi parasal dengenin bu “sıkı” niteliği aynı zamanda uluslararası parasal dengenin korunması için de implikasyonlara sahiptir. Uluslararası bir madenî para -diyelim ki altın- standardı bağlamında, “satın alım gücü
paritesi”nin böyle bir dengesi için koşul, verili bir altın külçe yekûnunun takriben
bütün altın standardı ülkelerindeki aynı satılabilir mallar sepetini satın alması gerektiğini ima eder: “takriben” çünkü fiyatlar, malları yurtdışından ithal etmenin,
nakliyat masrafları ve gümrük vergileri de dahil maliyetlerini yansıtan meblağlar
ile mütemadiyen farklılaşır. Şayet sepetin fiyatı herhangi bir ülkede, başka bir ülkedeki fiyatından, yukarıda bahsedilen maliyetler ile tutarlı olan, “altın işaretler”
(gold points) olarak bilinen alt ve üst sınırların ötesinde değişecek olursa, bu farklılık, altın akımlarının artan ticaret açığını finanse etmeye hizmet edişiyle birlik-
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te, daha çok malın fiyatların daha yüksek olduğu ülkeye ithal edilmesine ve daha
az malın bu ülkeden ihraç edilmesine neden olacaktır. Bu Humecu “fiyat, madenî
para, akım” mekanizması, bir yandan, malların daha pahalı olduğu ülkedeki parasal
daralmayı, ve diğer yandan, malların daha az pahalı olduğu yerdeki parasal genişlemeyi teşvik ederek, satın alım gücünü nihaî olarak onarır.
Serbest bankacılığın üstün bir vasfı, para ve kredinin bir yurtiçi aşırı genişlemesini, bu aşırı genişleme yurtiçi fiyatları uluslararası satın alım gücü dengesiyle tutarlı olan değerlerinden daha yükseğe çekmek için bir fırsata sahip olmadan
önce engellemek suretiyle, Humecu mekanizmanın işlemek zorunda olduğu durumları sınırlandırmasıdır. Bu üstün vasfın hatırı sayılır oluşu, uluslararası parasal dengenin korunmasının uluslararası madenî para akımlarına dayalı olan
uzun vadeli düzeltmelere bağlı olmasının çok daha muhtemel olduğu, bir merkez
bankacılığı sisteminin işleyişini tetkik ettiğimiz zaman aşikâr hâle gelecektir.
Uluslararası altın akımları, tabiî ki, yalnızca ulusal serbest bankacılık sistemlerine sahip bir dünyada dahi yine de vuku bulacaktır: dünya altın rezervleri mevcudunun ulusal payları bireysel bankaların belirli bir ülke içindeki piyasa paylarını
değiştirebilecek olanlara benzer nedenlerden ötürü değişir. Fakat bu tarz akımlar,
herhangi tek bir ulusun bünyesindeki keyfî aşırı kredi genişlemesi tarafından
hâsıl edilen, uluslararası dengenin önceki bir aslî rahatsızlığının kanıtı olamaz.

Merkez Bankaları: Kredinin Fareli Köy Kavalcıları7
Bütün ya da en azından çok sayıda bankanın dolaşımdaki paraları basmalarına izin
vermek yerine, şayet para basma imtiyazı tek bir bankaya ihsan edilirse ne olur?
Yurtiçi mübadeleler için, kâğıt paralar genel itibariyle altın ve gümüş madenî
paralardan daha kullanışlıdır, ve bu yüzden, kâğıt paralar tipik olarak madenî paralara tercih edilir. Kendi kâğıt paralarını basma hakkı reddedilen bankalar sonuç
olarak kâğıt paraları imtiyazlandırılan bankadan stoklayacak ve yeniden ihraç
edecektir. Başka bir ifadeyle, bu bankaların kendileri bu kâğıt paralara madenî
para ihtiyatları için üstün bir ikame olarak muamele etmeye yönelirler. Bu gerçeği iki önemli sonuç takip eder: ilk olarak, daha az imtiyazlı (bundan sonra “ticarî”)
bankalar, netice itibariyle ulusun madenî para rezervlerinin yegâne muhafızı
hâline gelen, imtiyazlı (bundan sonra “merkez”) bankalara kendi madenî paralarını göndermeye yönelirler. İkincisi, merkez bankası ters takas ilkesinden muaf
olacaktır. Merkez bankası, bu nedenle, hayli yetersiz bir madenî para yastığı üzerinde, bu yetersizliğe denk düşen şekilde merkez bankası sermayesinin çok daha
büyük bir “kaldıracı” ile birlikte faaliyet yürütür. Merkez bankası, aynı zamanda,
krediyi genişletmeye ve bu suretle, kendi kasalarındaki değerli metallerin derhal
Çevirenin notu; (Pied Pipers of Credit) Merkez bankalarının parasal sistemin diğer oyuncularını ayartma gücüne işaret
etmek amacıyla, köy çocuklarının ölümü ya da kaybolması ile ilgili Alman peri masalına yapılan göndermedir. Masala göre,
sihirli kavalı ile köyü farelerden kurtaran rengârenk (pied) kıyafetli kavalcı, hizmeti için ahalinin para ödememesine misilleme olarak, sihirli kavalıyla köy çocuklarını ayartıp peşine takar ve onları ortadan kaybederek intikam alır. Bir veba ya da
felaketin sembolü olarak görülmüştür.
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vuku bulan yurtiçi bir sızıntısından korkmak zorunda kalmaksızın, ticarî banka
rezervlerinin efektif mevcudunu arttırmaya muktedir olur.
Bu son gözlemler, merkez bankalarının farkına varılan mâlî avantajlarını ve
böylece hükümetlerin, kendilerine verilen tekel hakları karşılığında, merkez bankalarından cömert mâlî destek temin etme gücünü izah eder. Bununla birlikte, bu
mâlî avantajlar, daha büyük potansiyel makroekonomik ve finansal istikrarsızlık pahasına kazanılır, çünkü kendisine dayalı oldukları imtiyazlar aynı zamanda
yurtiçi kredi genişlemesinin, dengenin uzun vadede bir yurtdışı madenî para sızıntısı yolu ile onarılmasıyla birlikte, sürdürülebilir sınırların ötesinde ilerlemesini çok daha muhtemel hâle getirir. Başka bir ifadeyle, merkez bankası sahneyi
on dokuzuncu yüzyıl “klâsik” iktisadî dalgalanması için hazırlar.
Bu bağlantıyı görebilmek amacıyla, kendi himayeci hükümeti tarafından hükümete ilâve krediler tedarik etmek üzere baskı altına alınan, “tipik” bir erken
on dokuzuncu yüzyıl merkez bankasını hatıra getirin. Merkez bankası ters takaslardan muaf olduğu için, kısa vadede gereğinden fazla genişlediğini anlamasının belirli bir yoluna sahip değildir. Eğer sadece ödemeler bilânçosunda nadiren
(ılımlı olsa da) beklenmedik değişimlerle karşılaştıysa, kendi bütün madenî para
rezervlerini ödünç vermeye dahi teşvik edilebilir. Ne de merkez bankası, hem
yurtiçi hem de uluslararası erişilebilir fiyat istatistikleri sınırlı ve işlenmemiş olduğu ve genel bir farklılık herhangi belirli bir mallar “sepeti” için yapılandırılmış
fiyat endekslerinde aşikâr olamayabileceği için, yurtiçi fiyatların madenî paranın
yurtdışı bir sızıntısını tetiklemek zorunda olan seviyelere yaklaşıp yaklaşmadığını kolay bir şekilde belirleyebilir.
Ticarî bankaların kendileri bir prangalı mahkûmlar takımının çoğu üyeleri
gibi sınırlandırılmış kalıyor ise de, merkez bankasının ters takaslardan kendisine
ait muafiyeti, merkez bankasının, Fareli Köyün Kavalcısı tarzında, ticarî bankaların rezervlerinin toplam, efektif mevcuduna ekleme yaparak, onların hepsini
genel bir aşırı genişlemeye yönlendirmesine izin verir. Şekil 1, merkez bankası
genişledikçe, ihtiyat mevcudu eğrisinin sağa kaydığını, ve toplam harcama (MV)
denge hacminin buna binaen arttığını gösterir. Eğer verili toplam (mallar) arz
eğrileri varsayılırsa, nihayetinde madenî paranın merkez bankasından yurtdışı
bir sızıntısını tetikleyerek, fiyatlar yükselişe geçecektir. Merkez bankası sonuç
olarak kendisini yakın bir temerrüt tehlikesi içinde bulur, ve saldırgan bir şekilde
kredi daralması yolu ile kendisini kurtarmak amacıyla ilerler.

Hainlerden Kahramanlara: Klâsik Nihaî Kredi Mercii’nin Kökleri
Eğer merkez bankaları gerçekten finansal istikrarsızlık kaynakları iseler, nasıl
olur da bunun tam da karşıtı olarak görülürler? Açıklama kısmen, modern iktisatçıların rekabetçi para birimi düzenlemelerinin (arrangements) işleyişine dâir
sınırlı kavrayışlarında yatmaktadır, ki bu sınırlı kavrayış onların bu tür düzenle-
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melerin (merkezî “kontrole” daha az tâbi oldukları için) tekelci düzenlemelerden
mecburen daha az istikrarlı olacağını varsaymalarına neden olur. Ve bu açıklama
kısmen de bu iktisatçıların parasal sistemlerin bir “nihaî kredi mercii”ni gerektirdiği şeklindeki fikrin kökenlerini değerlendirme başarısızlıklarında yatmaktadır.
İngiltere Bankası nihaî kredi mercii rolünü üstlenen ilk merkez bankasıydı.
1857 ve 1866 krizleri süresince, bu rolü gayriresmî ve gönülsüz olarak yerine
getirdi. Bununla birlikte, en nihayetinde, kamunun baskısı altında, aksi takdirde
bütün borçlarını ödemeye muktedir (solvent) olan ama nakit yetmezliği ile tehdit
altındaki diğer bankaları bir kurtarma görevini kabul etmeye yanaştı.
Bu yeni bulunan anlayışın baş mimarı günümüzde en çok The Economist dergisinin ikinci ve en meşhur editörü olarak tanınan Walter Bagehot idi. Lombard
Street’te8 (1873) Bagehot günümüzde “klâsik” nihaî kredi mercii doktrini diye bilinen şeyin taslağını çizdi, bu taslağa göredir ki merkez bankaları, finansal tehlike anlarında, yurtdışından sermaye çekme amaçlı ve (yalnızca likidite sıkışıklığı
içindekilere karşıt olarak) borçlarını ödeyemez (insolvent, müflis) bankalar tarafından borçlanmayı caydırma amaçlı “ceza” (penalty) oranları ile olsa da, ödünç
vermeye serbestçe devam etmek zorundadır.
Pek çok iktisatçı Bagehot’un modern nihaî kredi mercii doktrininin gelişimindeki rolünün farkında ise de, birkaçı merkez bankacılığının önde gelen münekkitlerinden birisi olarak onun konumuna değer biçer. Gerçekten de, bazıları, İngiltere Bankası’nın nihaî kredilerden sorumlu tutulmasını tavsiye ederek, Bagehot’un
bilfiil bu bankanın tekelci imtiyazlarını uygun bulduğunu, ve (en azından zımnen) bütün ulusların benzer kurumlar ihdas etmesini tavsiye etmeyi düşündüğünü bile hayal eder. Aslında, Lombard Street’in dikkatsiz bir okunuşunun dahi
açıkça göstereceği gibi, hiçbir şey gerçekten bu kadar uzak olamazdı. Bilâkis,
Bagehot merkez bankacılığının finansal olarak dengesizleştirici, ve bu yüzden
sakıncalı kurumlar olduklarını, ve şayet İngiltere asla bir merkez bankası yaratmamış olsaydı, bunun çok daha iyi olacağına inanmıştı. Kendi nihaî kredi mercii
formülünü bir ideal olarak değil, ama onun görüşünce, temeli itibariyle sağlıksız
olan bir düzenlemeye bir ilk yardım olarak önerdi, ki bu sağlıksız düzenlemenin
sağlıklı alternatifi çok sayıda bankanın, 1845 öncesi İskoç bankacılık sistemindeki gibi, kendi kâğıt paralarını basma ve kendi ihtiyatlarını muhafaza etmeleriyle birlikte, serbest bankacılıktır.9 İngiltere bir nihaî kredi merciine, kendisini
rekabetçi bankacılık tabiatında mevcut krizlerden kurtarmak için değil, ama para
birimi tekelleşmesinin kaçınılmaz sonuçları olan krizlerin şiddetini sınırlandırmak için ihtiyaç duydu. İşte Bagehot’un Lombard Street’in kapanış sayfalarından
kendi müdafaası:

Çevirenin notu; 1980’lere kadar İngiltere merkezli bankaların çoğunun genel merkezlerinin bulunduğu Londra’daki meşhur
caddenin adıdır.

8

Peel yasasının 1845’te İskoçya’ya düşüncesizce yayılması, hâlen tamamlanmamış olsa da, bu ülkede bir para birimi merkezileşmesi sürecini başlatmıştır. İskoç sisteminin serbest bankacılığındaki zindelik devresine dâir bkz. White 2009.
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Biliyorum ki, bu eserde derin bir hastalığa işaret ettiğim ve sadece sathî bir ilâcı
önerdiğim söylenecektir. Doğal bankacılık sisteminin, eğer iflâs etmeyi göz ardı
ederlerse önlerinde duran başarısızlık cezasına sahip, pek çok bankanın kendilerine
ait nakit (yani, madenî para) rezervini tuttuğu bir sistem olduğunda usandırıcı bir
şekilde ısrar ettim. Bizim sistemimizin, hiçbir tesirli başarısızlık cezası altında olmaksızın, bütün rezervi tutan tek bir banka sistemi olduğunu göstermekteyim. Ve
lâkin, bu sistemi bırakmamayı öneriyor, ve sadece onu onarmaya ve mazur göstermeye teşebbüs ediyorum.
Yalnızca şu cevabı verebilirim ki, bu sistemi bırakmamayı teklif ediyorum çünkü oldukça eminim ki, bu sistemi değiştirmeyi teklif etmenin herhangi bir faydası yok…
Siz de, belki de daha iyisi, İngiltere monarşisini değiştirmeye ve bir cumhuriyeti
onun yerine getirmeye çalışabilirsiniz (1873, 329).

Günümüzde, gerçekten de, İngiliz monarşisini bir ortadan kaldırma teklifi İngiltere Bankası’nın kâğıt para tekelini ortadan kaldırma teklifinden çok daha az
muhalefetle karşılaşır!
Bagehot’un İngiltere Bankası’nı aşikâr reddine karşın, sonraki nesil onu merkez bankacılığının bir muhalifi olarak değil, ama daha çok onun öncü hatiplerinden birisi olarak ele almayı başarmıştır -kesinlikle mezarında öfkeyle onun
kemiklerini sızlatıyor olması gereken bir talih. Bu suretle, parasal iktisatçı nesillerine, benim kanaatimce hayli yanlış bir şekilde, merkez bankalarının finansal
istikrarın mutlak surette vazgeçilmez araçları oldukları öğretilmiştir. Fakat merkez bankacıların kendileri, bu suretle kahramanlaştırılarak, (itiraf edildiği gibi
kasıtsız) savunmacısı olan adama, onun temelde kötüye kullanılan “nihaî merci”
ödünç kurallarına hürmet ederek, çok az hakkını vermektedir.

A.B.D. Örneği
Benim ortodoksiye uymayan (stylized) merkez bankacılığı tarihi anlatımıma
göre, para basma imtiyazlarının kayırılan kamu bankalarındaki temerküzü finansal krizlerin önemli bir nedeniydi, ki bu finansal krizler, kamu bankalarını nihaî
merci ödünç vericileri olarak hizmet etmek üzere bir kamu görevini kabule zorluyor iken, onların tekel imtiyazlarını güçlendirmek ve zenginleştirmek için sonrasında bir gerekçe de sağlamışlardır.
Bununla birlikte, finansal krizler para basma imtiyazlarının tek bir bankada
toplandığı uluslarla sınırlı değildir. Özellikle, Birleşik Devletler, 1913’te kurulan Federal Rezerv Sistemi şeklindeki merkez bankacılığını benimseme kararı
öncesinde, 1873, 1884, 1893, ve 1907’de bir şiddetli krizler dizisine katlanmıştır.
A.B.D. örneği, bu nedenle, merkez bankalarının, uygun bir şekilde, dengeleştirici
kurumlar olmaktan daha ziyade dengesizleştirici olarak kabul edildiği benim iddiamla çelişiyor görünür.
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Bununla birlikte, çelişki gerçek olmaktan çok görünüştedir. Öncelikle, hemen
hemen herhangi bir ölçüme göre, Federal Rezerv döneminin başlıca finansal krizleri -yani 1920-21, 1929-33, 1937-38, 1980-82 ve en yakın tarihli 2007-2009 krizleri-, 1917-1920 ve 1973-1980’in nispeten şiddetli enflasyon feveranlarını göz
ardı ettiğimizde dahi, Sivil Savaş ve I. Dünya Savaşı arasında tecrübe edilenlerden daha az olmak bir yana, daha şiddetliydiler. Daha önemlisi, Fed öncesi
krizlerin kendilerinin asıl itibariyle Birlik (Union) hükümetinin mâlî yükünü hafifletme amaçlı regülasyonlar tarafından, neden olunmamış olsalar da, ağırlaştırıldıkları gösterilebilirdir. A.B.D. örneği, bu nedenle, genel modelin özel bir örneğini temsil eder, bu genel modele göredir ki, merkez bankacılığı ulusal finansal
kurumların hür gelişimine mâlî bakımdan güdülenen hükümet müdahalesinin
niyetlenilmemiş bir yan ürünü olarak doğmuştur.
A.B.D. örneğindeki müdahale, kısmen, ticarî bankaların kendi banknotlarını
basma yeteneğini sınırlandıran Sivil Savaş mevzuatını içerdi.10 Ulusal bankalar
kendi paralarını basmaya, ancak eğer bu paraların her doları federal hükümet
bonoları cinsinden 1,10 $ ile desteklenirse müsaade edildiler, ve devlet destekli
bankalar piyasadaki mevcut para miktarları üzerinden tayin edilen yasaklayıcı
bir vergi ile Ağustos 1866’da para basma işinden bütünüyle geri çekilmeye zorlandılar. Bu birleşik regülasyonların sonucu hükümet borç senetlerinin mevcut
arzına viteslenmiş bir toplam kâğıt para stoğu idi. 1870’lerin son yıllarından
itibaren, hükümet kalan borçlarını azaltmak amacıyla düzenli bütçe fazlalarından
faydalanırken, ulusal banknotları desteklemek için elverişli borç senetleri yavaş
yavaş azaldı, ve bu banknotların toplam stoğu da, 1891 itibariyle, son stok on yıl
önce olduğundan ancak yarı yarıya değere düşünceye kadar azalmaya devam etti.
Regülasyonlar ayrıca para stoğunu para talebindeki mevsimlik artışlara intibaktan alıkoydu. Yine de A.B.D. ekonomisi büyüyordu, ve mevsimlik para talebi hasat mevsimi süresince -yani, her yılın Ağustos ve Kasım ayları arasında- keskin
şekilde yükselişe yöneldi. Bu şartlar altında, Birleşik Devletler’in sık aralıklarla krizlere katlanması ve bütün bu krizlerin kâğıt para biriminin hemen hemen
şiddetli kıtlıklarını içermiş olması güçbelâ şaşırtıcıdır.
Kanada’nın tecrübesi, tezat oluşturarak, Birleşik Devletler’in krizlere ancak
kendi para sisteminin çok daha tam bir merkezileştirilmesi yolu ile bir son verebileceği iddiasını yanlışlamaktadır. Kanada bankaları, A.B.D.’deki muadillerinden
farklı olarak, kendi mevduat yükümlülüklerini destekleyen aynı genel varlıklara
(assets) dayalı paraları basmak için hürdüler. Sonuç olarak, para talebinde hem
10
Diğer müdahale şekilleri arasında en dile düşmüş olanı federal hükümetlerin şube bankacılığına diktikleri engellerden
meydana geldi, ki bu müdahale genel itibariyle hem federal sınırlar içinde ve hem de arasında şubeleşmeyi engellemek suretiyle, aşırı bir şekilde dağınık (decentralize), yetersiz sermayeli (undercapitalized) ve yeterince çeşitlenmemiş bir bankacılık
endüstrisine neden oldu, ve “taşra” bankalarını New York para piyasasına erişim için muhabir bankalara güvenmeye zorladı.
Bu düzenleme, hızlı büyüme süresince mevcut madenî para rezervleri üstüne kredinin aşırı “yığılmasına” ve mukabil olarak
şiddetli çöküşler süresince yıkıcı kredi daralmasına yönelik benzer bir eğilimle birlikte, madenî para rezervlerinin, hemen
hemen başka bir yerdeki para basma imtiyazlı bankalarda yoğunlaşmış olmaya yönelmeleri gibi, New York’ta yoğunlaşmış
hâle gelmelerine neden oldu.
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önemli hem de mevsimlik değişimleri temin etmeye bütünüyle muktedirdiler.
Şekil 2, Birleşik Devletler’de 1880-1900 yılları için regülasyonla bağlanmış ulusal banknotların seyrinin yanında, Kanada’nın, yalnızca engellenmemiş piyasa
güçlerince regüle edilen, sağlıklı (well-behaved) banknot para biriminin seyrini
gösterir. Para talebi şekilleri ile an azından bir parça âşina olan herhangi birisi
için, daha az regüle edilen düzenlemenin üstünlüğü aşikâr olmalıdır. Eğer hem

Kanada’nın, A.B.D. ekonomisinin maruz kaldığı I. Dünya Savaşı öncesi bütün
krizleri uzak tutan, hayli başarılı düzenlemesini ve hem de Fed’in kendi performansını göz önüne alırsak, A.B.D.’nin 1913’te merkez bankacılığına geçişini bir
“ikinci en iyi” çözüm diye nitelendirmek muhtemelen aşırı cömert olmaktadır.11
Şekil 2. Ulusal (A.B.D) ve Kanada Banknotlarının Piyasa Mevcutları, 1880-1900

Fiat Paraya Giden Yol12
Krizleri önlemek ve uluslararası altın standardını korumak için bir araç olarak
anlaşılan, Bagehot’un nihaî kredi mercii çözümü bir başarısızlıktı. Kısmen son
çare ödüncü kurallarına çoğunlukla uyulmadığı için, ve ayrıca son çare ödüncünün tek başına kredi koşullarındaki şiddetli değişimleri ve bu değişimlere eşlik
11
Ayrıntılar için bkz. Breckenridge 1895. Ekseriyetle 1893 ve 1907 yılları arasında ABD para sistemini, Kanada’nın (“varlığa
dayalı para”) (asset currency) kurallarına göre reforme etmek amaçlı, çok sayıda yasama meclisi girişimleri yapılmış ise de,
bunların hepsi ekseriyetle reformcuların eğer yeterince “esnek” olacaksa varlığa dayalı paranın şube bankacılığı ile birleşik
olmak zorunda olduğu şeklindeki (doğru temelli) inancı nedeniyle başarısızlığa uğradı. Müesses şube bankacıları (Established
unit bankers) bu nedenden ötürü saldırgan ve başarılı bir şeklide bu önerilere karşı çıktılar. Reformcuların bir “merkezî rezerv
bankası” alternatifinin savunuculuğuna başlaması, ancak A.B.D. para sistemini deregüle etme amaçlı başarısız çabalarının
ardından gelmişti.
12
Çevirenin notu; (Fiat Money) yalnız hükümet kararına dayanarak tedavüle çıkarılan, kendisine ait esasî hiçbir değeri olmayan
kâğıt para.
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eden, merkez bankasının önceki hatalı eylemlerinden kaynaklanan, altın ödemelerindeki bozulmaları sınırlandırabilmesi ama bertaraf edememesi nedenleriyle,
krizler devam etti ve hatta ağırlaştı. Nihayetinde aşikâr hâle geldi ki, uluslararası
altın standardı ve merkez bankacılığı, ikisinden birisinin gitmek zorunda olduğu,
birbiriyle uyumsuz düzenlemelerdir (Redish 1993).
Uluslararası altın standardının I. Dünya Savaşı’nın patlamasıyla geçici olarak
ve Büyük Buhran esnasında mütemadiyen çözülüşü “klâsik” finansal krizlerin
sonunu işaretledi: artık, geçici olarak mekanizmanın sınırları ötesine kaçan ulusal parasal sistemleri dengeye geri çevirmek için bir Humecu fiyat-madenî paraakım mekanizması yoktu. Bunun yerine, fiat para merkez bankalarına, sürekli bir
temel üstünde ve cezasını çekmeyerek, devamlı enflasyon pahasına olsa da, herhangi bir açık sınırlama olmaksızın genişleme izni verdi. Fakat bu yeni koşullar
finansal krizlere bir son vermedi veya şiddetlerini bile azaltamadı. Yalnızca krizlerin niteliğini değiştirdiler. Merkez bankalarının bir yurtdışı rezerv sızıntısı ile
daralmaya zorlandığı, eski Humecu akıbet daha hilekâr bir dönüm noktası mekanizması tarafından yerinden edildi. Bu mekanizma hızlı yapay büyüme süresince
diğer fiyatların peşine düşen faktör fiyatlarının, sonunda bu yükselen fiyatları
yakalaması, ve bu suretle, enflasyona dayalı kârları bertaraf ederek ve ilgili varlık
fiyatı balonlarını açığa çıkartıp patlatarak, fâiz oranlarını yükseltmesi eğilimini içerir. Bu tür “postklâsik” krizler günümüzde, on dokuzuncu yüzyıl süresince
yaşanan, klâsik muadillerinden daha az sık değildirler, ve aynı derecede merkez
bankalarının parayı kötü yönetimine isnat ettirilebilirdirler.
Fiat paranın doğuşu merkez bankalarına yapay büyüme ve şiddetli çöküşleri
doğurma yeteneğinde daha azını sunmamış ise de, köklü reform imkânını epeyce
güçleştirmiştir, çünkü bir altın veya gümüş standardından farklı olarak, bir fiat
para standardı şayet herhangi bir değere sahip olacaksa tekelci şekilde yönetilmek zorundadır, ve ayrıca ticarî bankaların, kendileri fiat para üzerinden paraya çevrilebilir banknotları basmasına müsaade etmek, böyle bir politika her ne
faydaya sahip olabilirse olsun, kendi başına fiat para basan otoriteyi kriz yaratma
yeteneğinden mahrum bırakmayacaktır.
İnsanların üstünden şimdiki kördüğüme geldiğimiz rotayı fark etmeleri, merkez
bankacılığına dâir esasen romantik fikirlerini terk etmeleri ve bunun yerine, bir
zamanlar Walter Bagehot’un yaptığı gibi, ona -hâlen Bagehot’un kendi zamanında
olduğundan çok daha fazla zincirlenmeye ve evcilleştirilmeye ihtiyaç duyan- temeli itibariyle tehlikeli bir kurum olarak yaklaşmaları için önem taşımaktadır.
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William H. Hutt: “Klâsik” Avusturyalı1

John B. Egger
Ekonomist, Towson State Üniveristesi

Çeviren: Ünsal Çetin
Liberal Düşünce, Cilt 15, Sayı 59 - 60, Yaz-Güz 2010, s. 185 - 193

Carl Menger tarafından 1871’de az ve öz şekilde tayin edilen Avusturya Okulu’nun
tanımlayıcı hükümleri, iktisadı ilk günlerinden bu yana karakterize eden, yarışmacı rekabet gibi önemli doktrinler ile tutarlı idi. Bir objektif değer anlayışınca engellenen Britanyalı yazarlardan farklı olarak, daha Kıta Avrupalı olsa da,
Menger’in vukufları, -Marshall ve Pareto gibi bu objektivist hataya birkaç geri
dönüşçüye karşın- 1930’lara kadar gelişmeye devam eden evrimci bir geleneğe
dahil edilebilir. 1930’lar, Avusturya-Kıta Avrupası-Klâsik birleşiminin, mikroiktisadın matematik ve tam rekabetçe hüküm altına alınması ve parasal teorinin ise
Keynesyen makroiktisat tarafından topyekûn devrilmesi suretiyle, parçalanışını
gördü. Yöntemi ve felsefesi kendilerine bu sapmalara karşı direnme ve iktisadî teorinin 1930 öncesi gelişimine devam etme vasfı kazandıran iktisatçılar Avusturyacı geleneğe en yakın olanlardı. Bu anlamda, Avusturya Okulu’nu farklılaştıran
şey, ana akımın matematiksel mikroiktisat ve Keysenyen makroiktisada yönelik
düşüşü idi.
William Harold Hutt’un akademik kariyerinin ilk aşamalarında kendisini içinde bulduğu dünya budur, fakat onun Avusturya Okulu ile bağlantısını anlamak
gelişim yıllarına daha detaylı bir bakışı gerektirir. İşçi sınıfı ailesinde doğan Hutt
Randall G. Holcombe’un editörlüğünü yaptığı ve yakında Liberte Yayınları tarafından Türkçe çevirisi yayınlanacak olan
Great Austrian Economists isimli kitabın 13. bölümüdür. Metnin orijinali için bkz. http://mises.org/books/15great.pdf
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1924’de London School of Economics’den (LSE) Bachelor of Commerce (Ticarî
Bilimler Fakültesi) derecesi kazandı. Uygun bir surette bazı hocaların tesirinde
kaldı: iktisat tarihinde Lilian Knowles, hukukta H. C. Gutteridge, para ve finansta
T. E. Gregory ve Herbert Foxwell ile Edwin Cannan.2 Hutt kendisine temel iktisadı
ve daha sonra Foxwell’in emekliliği ardından parayı öğreten Cannan’ı “LSE’deki
ilk üç yılım boyunca kendisine maruz kaldığım önde gelen tesir… dikkate değer
surette âkil ve bağımsız bir düşünür” olarak vasıflandırdı.3
1924’den 1928’e kadar, Hutt, bir hayli saygı duyduğu yayıncı Sör Ernest Benn
için çalıştı. Benn, Hutt’un 1925’te yayınlanan ilk makalesi “The Factory System
of the Early Nineteenth Century”’den (Erken On Dokuzuncu Yüzyılın Fabrika Sistemi) öyle etkilenmişti ki, onu Individualist Bookshop, Ltd’nin yönetimine yükseltti. Fakat, Hutt LSE’de gayriresmî olarak ders almaya devam etti, ve üniversite
günlerinden arkadaşı Arnold Plant Cape Town Üniversitesi’nde Kıdemli Okutmanlık hakkında bilgi verdiğinde, Hutt başvuru yaptı. Benn ve Profesör Cannan’ın
güçlü desteği ile görevi kazandı, ve 1928 Mart’ında Güney Afrika’ya ulaştı. (Witwatersrand’taki geçici bir görev için yola çıkan, John R. Hicks aynı gemide idi.)
İki yıl sonra, Plant LSE’de bir profesörlük kazandı, ve Hutt Ticaret Kürsüsü’ne
atandı. (Bu kürsü daha sonra Ticaret Fakültesi Dekanlığı’na dönüşecekti).
Bu arka plan Hutt’un iktisada yaklaşımına dâir çok şey sunar. Ne doğumu ne
de ikametiyle Avusturyalı olduğundan, Mises’in Viyana’daki özel seminerlerine
(privatseminars) dair hiçbir şey bilemezdi. Görünüşe göre Almanca okumadı, ve
Mises’in The Theory of Money and Credit’i (Para ve Kredi Teorisi) 1934’e kadar
tercüme edilmemişti. Hutt ve Hayek çağdaştılar, aslında tamı tamına aynı yaştaydılar, ama ülke, kültür ve dilde farklıydılar, ve Hayek’in ilk eserleri, Hutt’un
“Fabrika Sistemi”ne yakın tarihlerde olsa da, yıllar sonrasına kadar İngilizce konuşan dünyada yaygın şekilde bilinir değildi. İnsan Hutt’un LSE’de Menger ve
Böhm-Bawerk’e dâir bir şey öğrenmiş olacağını ümit edebilir, fakat güçlü bir
Jevons ve Marshall tesiri (özellikle de Foxwell vasıtasıyla) çok daha muhtemeldi,
ve Hayek 1930’da keşfetmişti ki, Böhm-Bawerk LSE’de pek de iyi bilinir değildi.
Kısacası, 1930’ların ilk dönemlerine kadar, The Theory of Money and Credit çevrildiği ve Hayek LSE’deki telaşlı faaliyetine başladığında, Hutt bizim günümüzde
Avusturya Okulu ile özdeşleştirdiğimiz eserlere yönelik mühim bir keşif yapmamıştı. Gerçi, bu vakte kadar, Hutt Ticaret Fakültesi Başkanı olarak ağır sorumluluklarla Cape Town’da idi. İlk makalesinin bile fikir verdiği gibi, dâima yaratıcı ve
bağımsız bir bilgin idi, fakat 1920’lerin ilk yılları ile ortalarında LSE’deki eğitimi
niçin daha sonra kendisini bir klâsik iktisatçı olarak tanımladığını açıklamaya
yardım eder.
Bkz. Edwin Cannan, The Paper Pound of 1797-1821 (Londra: King, 1921); ve idem, A History of the Theories of Production and
Distribution in English Political Economy from 1776 to 1848 (Londra: Percival, 1917). Ayrıca Alan Ebenstein, Collected Works
of Edwin Cannan, 8 cilt (Londra: Routledge/Thoemmes Press, 1999).

2

3

W. H. Hutt, yayınlanmamış hatıralar, ca. 1984, s. 39.
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Her ne kadar, Hutt ve Keynesyen Devrim’in Arthur Marget ve Henry Hazlitt
dahil diğer münekkitleri, kendi eserlerini klâsik geleneğin içinde saymış olsalar
da, devrimin 1940’lar ve 1950’ler boyunca gördüğü şaşırtıcı rağbet iktisatçıların
önceki döneme ait parasal teoriye dâir hafızalarını geri plana ittikçe, Hutt ve Hazlitt (Marget II. Dünya Savaşı’ndan sonra akademik iktisadı terk etmiş ve 1962’de
ölmüştü) gittikçe artarak kendilerini Keynesyen öncesi parasal teoriyi en sağlam
ve tutarlı şekilde ayakta tutan okul ile perspektif paylaşıyor buldular: Avusturya
İktisat Okulu. İkisi de, Keynesyenizme karşı bir dereceye kadar onun yöntemini
paylaşan bir tepki olan, Chicago Okulu’nun toplamcı, pozitivist yöntemince pek
cezb edilmediler. Hutt Avusturyacıları, anlaşılır şekilde kendisiyle özdeşleştirilmeyi tercih ettiği, klâsik geleneğin hakikî varisleri olarak mütalaa etti.
“The Factory System of the Early Nineteenth Century” Economica’da yayınlandı (1926), ve Hayek onu Capitalism and Historians’a (Kapitalizm ve Tarihçiler
-1954) eklediğinde çok daha bilinir hâle geldi. Hutt’ın kariyer değişimi ve Cape
Town’da tatmin edici bir işletme ders programını şekillendirme görevleri beş yıllık bir fasılayı açıklar, fakat onun akademik iktisada dair yayın yapmaya dönüşü
büyük bir bomba idi: The Theory of Collective Bargaining4 (Kollektif Pazarlık Teorisi). Belki de, kısmen babasının orta gelirli usta bir matbaacı olması nedeniyle,
emeğin ücretlerini ve istihdamını kavramak amacıyla iktisadî teorinin kullanımı
Hutt’un ömür boyu süren öncelikli ilgilerinden birisiydi. Bu kısa kitap -1975 ve
1980’de ilâvelerle tekrar yayınlanmış ama 1930 metni değişmemiştir- emeğin
“nispeten daha zayıf bir durumda” olduğu ve emek piyasasının doğası gereği,
ücret oranını “belirsiz” bırakan, iki taraflı (bilateral) tekellerden birisi olduğu şeklindeki hâkim inançları tartıştı. Adam Smith’den günümüze Britanyalı ve Amerikalı iktisatçılardan iktibaslarla eserini çekici kılan Hutt, diğer iktisatçıların klâsik
geleneğe dâir görüşlerini düzeltmeye, klâsik geleneğe katkıda bulunmaya, ve hükümetlerin emek politikaları üstüne uygulanabilir tavsiye sunmaya çalıştı. Hutt
kitabı yaygın olarak dağıttığı halde, mesajı politik bakımlardan güçlü doktrinlerle uyumsuzdu, ve çoğunlukla göz ardı edildi.
Bu konuya 1973’de The Strike-Threat System (Grev Tehdidi Düzeni) ile geri
döndüğünde, emek sendikaları ve sendika yanlısı mevzuatın fakirleştirici tesirine dâir Hutt’un daha kapsamlı tahlili Avusturyalı bilim adamlığının, 1930’larda
mevcut olmayan, kırk yılını kaynak olarak kullanabilirdi.5 Bu kırk yıl ona sendikaların, sermayenin değil, kendileri dışındaki emeğin zararına kazandığı ve bu
aktarımın toplam üretimi azalttığı argümanını güçlendirme imkânı verdi. Kitap
Böhm-Bawerk, Mises ve Hayek’e çok sayıda atıf yapar. Hutt 1930 ve 1970’ler arasındaki önemli gelişmeyi, Avusturya Okulu’nun belirli planlar dahilindeki ser4

W. H. Hutt, The Theory of Collective Bargaining (Londra: P. S. King, 1930).

W. H. Hutt, The Strike-Threat System: The Economic Consequences of Collective Bargaining (New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1973). Bu kitabı değerlendirmesi istendiğinde, Ludwig von Mises “Profesör Hutt’un çağımızın göze çarpan iktisatçıları
arasındaki mertebesi yetkin bir münekkit tarafından itiraz edilemezdir” demişti.
5
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maye malları ve iş gücü yetenekleri arasındaki tamamlayıcılıklara odaklanışına
atfedilebilir bir vukuf olan, “günümüzde varlık mevcudunun terkibi ve özümsenen tamamlayıcı bilgi ve yetenekler mevcudunun terkibine yaptığı vurgu” ile
özdeşleştirdi.6
Hutt’un -emek sendikaları dahil ama onlarla sınırlı olmayan- güçlü grupların,
genel fakirleşmeye karşın, politik süreci özel kazanç için kullanma amaçlı yetisini kavrayışı, onu iktisattaki üç en önemli ilgisinin, günümüzde kamu tercihi olarak bilinen, ikincisine yönlendirdi. İlk Güney Afrika makalesi -ve iktisat üzerine
ikinci makalesi- 1933 tarihli “Economic Aspects of the Report of the Poor White
Commission”du (Fakir Beyazlar Kurulu Raporunun İktisadî Veçheleri). (Güney Afrika sosyopolitik düzeni üzerine en iyi bilinen eseri The Economics of the Color Bar
[Renk Engelinin İktisadı] ırk ayrımını [apartheid] beyaz iş gücü sendikalarının bir
aracı olarak teşhis etti. Sendikalar bu araç sayesinde beyaz olmayan emekçileri
kendileriyle rekabet etmekten alıkoymak amacıyla hükümet gücünün yardımını
temin ettiler).7 Sonraki birkaç yılı, özellikle dekanlığı göz önüne alındığında, rekabet ve tekel, yağmacı (predatory) fiyatlama ve ekonomik mevzuat üstüne dokuz
makale ile verimliydi.8
Fakat onun bir hayli övgü kazanan kitabı ikincisiydi. Economists and the Public
(İktisatçılar ve Halk) Keynes’in Genel Teori’siyle aynı yılda yayınlandı, ve pek çok
iktisatçı Hutt’un dikkatli eserinin daha fazla ilgi kazanabilmiş olmasını dilerdi.9 Hutt’un 1965’deki emekliliğinin ardından, onu Virginia Üniversitesi’ne getiren, Kamu Tercihi’ne dâir kendi eseriyle Nobel ödüllü James Buchanan, bu kitabı
“Hutt’ın en iyi eserlerinden birisi” olarak adlandırdı, ve Arthur Seldon sadece
Keynesyenizm hakkındaki ilgisinin Hutt’u bir kamu tercihi öncüsü olarak kabul
edilmekten alıkoyduğunu yazdı. Hutt bu kitabı yine Britanya klâsik geleneğine
bir katkı olarak değerlendirdi, ve içine çok sayıda referans ekledi. Özellikle, faydacılığını kendisine hitap eder bulduğu, John Stuart Mill’e atıf yapmıştı. Eserin
başlıca konusu iktisatçıların halka en iyi, uzun vadeli bir bakış açısını kazanarak,
servet yaratıcı rekabetçi piyasayı geliştiren politikalara odaklanarak, ve bu politikaların o an için tatbik edilebilir olup olmadıklarını göz ardı ederek hizmet ettikleriydi. (Bunu Politically Impossible…?’da [Politik Bakımdan İmkânsız mı…?] tek-

6

W. H. Hutt, The Theory of Collective Bargaining, 1930-1975 (San Francisco: Cato Institute, 1980), s. xviii.

7

W. H. Hutt, The Economics of the Color Bar (Londra: Andre Deutsch for the Institute of Economic Affairs, 1964).

Hutt’un bu konulardaki yayınlanmış makaleleri şunlardır; “Signifiance of State Interference With Interest Rates,” South
African Journal of Economics 1 (Eylül 1933): 365-68; “Economic Aspects of the Report of the Poor White Commission,” South
African Journal of Economics 1 (Eylül 1933): 281-90; “Economic Method and the Concept of Competition,” South African Journal
of Economics 2 (Mart 1934): 1-23; “Co-ordination and the Size of Firm,” South African Journal of Economics 2 (Aralık 1934):
383-402; “The Nature of Aggressive Selling,” Economica 2 (Ağustos 1935): 298-320; “Logical Issues in the Study of Industrial
Legislation,” South African Journal of Economics 3 (Mart 1935): 26-42; “Natural and Contrived Scarcities,” South African Journal
of Economics 3 (Eylül 1935): 345-53; “Discriminating Monopoly and the Consumer,” Economic Journal 46 (Mart 1936): 61-79;
“The Price Mechanism and Economic Immobility,” South African Journal of Economics 4 (Eylül 1936): 319-30.
8

9

Hutt, Economists and the Public (Londra: Jonathan Cape, 1936).
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rar etti.)10 Politik bakımdan mümkünlüğe dâir kaygının iktisatçıları, kaçınılmaz
surette, özel çıkarlara toplumun zararı pahasına hizmet eden, politik bakımdan
çekici siyasaların savunuculuğuna sürüklemesinden endişe etti. Belki de, Büyük
Buhran süresince böyle bir nasihat için ihtiyacı hissetti, ama Keynes’in eseri,
Hutt’un kendisine karşı uyarıda bulunduğu, tamamen tahripkâr ama politik bakımdan dayanılmaz çekici olan kısa vadeli bakış açısını ilerletti. Bu hissiyat, Hutt
tarafından, kitaba son anda eklenen bir paragrafa sıkıştırılmak suretiyle onaylandığı sırada açığa çıkmıştı. Keynes’in kitabı politika ve eğitimi on yıllarca şekillendirdi; Hutt’un kitabının ise kütüphane raflarında tozunun alınması gereklidir.
Avusturyacı iktisadı tanıyan hiç kimse, şayet bu ikisinin kaderleri yer değiştirilmiş olsaydı, hepimizin daha gönençli ve kabiliyetli olabileceğimizi tartışmaz.
Bazı okuyucular Hutt’un tavsiyelerinin tamamını benimsemeyecektir. Onun
faydacı felsefesi, Mises ve Hazlitt örneklerinin gösterdiği gibi, haddi zatında reddedilebilir değildir, ve insanlığın en iyi, esnek ücretler ve fiyatlara sahip, rekabetçi kurumlarca hizmet gördüğü şeklindeki kanaati onu yalnızca hükümet baskısına değil ayrıca “iktisadî zorlama ve özel tekel”e de karşı çıkmaya yöneltti. 1934
kadar erken tarihli bir “saldırgan satış” (yağmacı fiyatlama) makalesi ile en azından 1977 gibi geç bir tarihe kadar, Hutt, piyasanın “doğal kıtlıklar”a hitap etme
yeteneğini engelleyen antisosyal “yapay kıtlılar”ı ve fakirleşmeyi doğurduğu
için, ister emekçiler arasında ister üreticiler arasında olsun, özel danışıklı dövüşe
karşı güçlü bir antitröst uygulamayı savundu. (Bu ifadeler bir 1935 makalesinin
başlığıdırlar).11 İşadamlarını feodal soyluluk ile özdeşleştiren iktisadî bakımdan
cahillere karşı değerli fakat temeli itibariyle yanlış yönlendirici bir cevap olan
“tüketicilerin hâkimiyeti” terimini icat etti12: Rothbard’ın 1962’de karşılık verdiği
gibi, sadece “bireysel” hâkimiyet vardır.13
1939 yılı, mevcut işsizlik, Büyük Buhran analizleri ve Keynes’in Genel Teori’sinde algılanan bir boşluk tarafından harekete geçirilen, parlak ve yaratıcı bir eseri,
Hutt’un The Theory of Idle Resources’unun (Kullanılmayan Kaynaklar Teorisi) yayınlanışını gördü.14 Bu eser, 1977’de Hutt’un kapsamlı eklemeleriyle tekrar yayınlandı. Bir yarım yüzyılın sonrasında, okumalarının ödülü olarak, kitabının başlıca
iddiası, birisinin bir kaynağın -en iyi iktisadî işlevini ifa edemeyişi anlamında- “işsiz” olduğu sonucuna, yalnızca ona bakarak, varamayacağı idi. İnsan, görünüşte
kullanılmayan kaynağın bağlı olduğu ekonomik işlevi fark etmek için, nedensel
iktisadî süreci incelemelidir; bazen “işsizlik” kaynağın en iyi kullanımıdır. İş aramak, resmî olarak işsizlik diye değerlendirilir, (bununla birlikte, Hutt tarafından
kesinlikle böyle değerlendirilmez), fakat çoğunlukla, özel yeteneklere sahip bir çalışan için, derhal elde edilebilir bir hamburger hazırlama işinden daha verimli bir
10

Hutt, Politically Impossible…? (Londra: Institute of Economic Affairs, 1971).

11

Karş. Hutt, “The Nature of Aggressive Selling,” ss. 298-320, ve idem, “Natural and Contrived Scarcities,” ss. 345-53.

12

Bkz. W. H. Hutt, “The Concept of Consumers’ Sovereignty,” Economic Journal 50 (Mart 1940): 66-77.

13

Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State (auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, [1962], ss. 561-63.

14

W. H. Hutt, The Theory of Idle Resources: A Study in Definition (Indianapolis, Ind.: Liberty Press, [1939] 1977).
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faaliyettir, ve geçici olması beklenen talepteki değişmeler bir makine ya da bir
fabrikanın görünüşte işsizliğini, başka geçici kullanımlara maliyetli dönüştürmeden daha verimli bir “kullanım” olan, yalnızca bir “sahte işsizlik” hâline getirebilir.
Idle Resources’da, Hutt, yalnızca “doğal” kıtlıklara sahip ve “sunî” kıtlıkları içermeyen bir serbest piyasa tahayyül ederek, hem hükümet hem de özel cebir kullanımına dâir tenkidine devam etti. Özel baskı emek sendikaları ve üretici kartellerinin ikisinin de hizmet sınırlandırıcı uygulamalarından oluşur, ve bu uygulamalar politikanın -yalnızca onları var eden faaliyetleri önleyerek olsa da- hitap
edebildiği ve etmesi gereken işsizlik şekillerini doğurdu. Hutt tekrar ve tekrar,
Keynes ve takipçilerince savunulan kamu projeleri ve enflasyonist politikaların,
kaynakları en çabuk kısıtlanmamış piyasada bulabilecekleri verimli kullanımlardan başka yönlere saptıracağı uyarısında bulundu. Bu politikalar, ister en iyi
şekilde kanun vasıtası ile nedenlerinin kökten halledilebileceği cebrî işsizliğe
bir karşılık olsun, ister arızî işsizlik gibi verimli “sahte işsizliği” fark etmekteki
yüzeysel bir başarısızlıktan doğsun, bu uyarı geçerliydi. Hayek ve Mises ile paylaştığı bu konuyu hayatı boyunca gayretle akılda tuttu.
1950’lerin ortaları itibariyle, Hutt bir çok farklı iktisadî konu üstüne yaklaşık
üç düzine makale yayınlamıştı. 1943 tarihli kitabı Plan for Reconstruction (Savaş
Sonrası Kalkınma Planı) James Buchanan tarafından methedilmektedir, ve 1954
tarihli Mises’e bir festschrift’e katkısı “The Yield from Money Held” (Para Portföyünden Kazanç) George Selgin gibi seçkin para teorisyenlerince övülmektedir.15
(Bu, Hutt’un üç iktisadî ilgi alanından üçüncüsü, para teorisi üstüne ilk önemli
eseriydi.) Bu sırada, tabiî ki erken dönem çalışmaları Avusturyacı teoriyle tutarlı
olsa da, Mises ve Hayek’in Hutt’un düşüncesindeki tesiri fark edilir hâle gelmişti. 1955’de Foundation for Economic Education (İktisadî Eğitim Vakfı) Hutt’ı
Birleşik Devletler’e ilk seyahatine, bir Pennsylvania seminerine davet etti. Hutt,
gazeteci George Schwartz ve Ludwig von Mises üç konuşmacıydılar, ve buradaki tartışmaya, muhtemelen en çok bilinen kitabı Keynesianism -Retrospect and
Prospect’i16 (Keynesyenizm -Geçmiş ve Geleceğe Bakış) yazmak için, saik tesiri
atfeder. Onun Mises’e dâir kişisel hatırlayışı ilginçtir:
Mises uzun yıllardır, makaleler ve kitaplardaki tesirli katkıları ile, onunla ilk karşılaşmam öncesinden bana esin veriyordu, fakat 1955’e kadar onu ilk kez yüz yüze
selamlamış değildim. Fiziksel olarak beklediğimden daha ufak idi, ama onun gerçekten harikulade kişiliği hemen dikkatimi cezb etmişti, onun serbest bir piyasa ve
serbest piyasanın kendisine dayandığı kurumlara yönelik derin duygusal bağlılığınca yaratılan bir çekicilik ve direniş. Konuşmaları tıpkı yazıları gibi süsüz idi, her ne
kadar şifahî ifadeleri hiçbir şekilde teklifsiz, doğal bir mizah duygusundan yoksun
olmasa da. İlişkilerimizin sıcaklığı onun ölümüne kadar sürmüştü. Fakat 1955’deki
konuşmaları, benim sonraki eserimi etkileyen, güçlü bir ilham idi.17
15
W. H. Hutt, Plan for Reconstruction (Londra: Kegan Paul, 1943); idem, “The Yield from Money Held” On Freedom and Free
Enterprise in Honor of Ludwig von Mises içinde, ed. Mary Shennholz, (Princeton, N. J.: Van Nostrand, 1956).

W. H. Hutt, Keynesianism -Retrospect and Prospect: A Critical Restatement of Basic Economic Principles (Chicago: Henry
Regnery, 1963).
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Hutt, “Memoirs,” s. 93. Hutt’un Mont Pelerin Cemiyeti’nin kuruluşuna (1947) dahil olması ve ikinci ve sonraki genel toplantılarının pek çoğuna katılması nedeniyle, Mises ile 1955’e kadar tanışmamış olması şaşırtıcıdır.
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Hemen hemen kaçınılmaz surette, Hutt’un dikkati Keynes’e geri döndü. 1899’da
doğan diğer iki ekonomist Hayek ve Marget verimli otuzlarının çoğunu iktisat
mesleğindeki Keynes öncesi makuliyeti onarma çabalarına adamışlardı. İkisi de
en ufak bir kısa vade başarısına ulaşamadı, ve her biri başka konulara yöneldi.
Birkaç yıl yaşlı olan Hazlitt, öyle görünüyor ki, Hutt ile aynı baskıları hissetti;
hemen hemen aynı zamanda, Hazlitt The Failure of the “New Economics”ini (“Yeni
İktisadın” Başarısızlığı) yayınladı.18 Hutt’un Keynesianism’i ile Hazlitt’in Failure’ı
üslup bakımından hayli farklıdır, fakat ikisi de, (hemen hemen evrensel olarak
göz ardı edilen Maget’in [1938 ve 1942 tarihli] iki ciltlik The Theory of Prices’ı ile
birlikte), Keynes’in Genel Teori’sinde “doğru olanın yeni olmadığı ve yeni olanın
doğru olmadığı” şeklindeki gözlemi paylaştılar.
Keynesyen politika ve akademik tesirin zirvesinde yayınlanan, ve bir dereceye
kadar Hutt’un mizacına ait terminoloji tarafından engellenen, dört yüz elli sayfalık Keynesianism meslek üstünde farkedilir bir tesire sahip olmadı. Her ne kadar,
Önsöz Ludwig Lachmann’a değerli tartışmaları için, ve Mises ve Marget’e “cesur
ve bağımsız eserleri” için teşekkür etse de, kitap Mises’e birkaç ve hatta Hayek’e
daha da az atıf ihtiva eder. Bununla birlikte, günümüzün Avusturyacı geleneğinde
çalışan genç iktisatçıları kitabı bir hayli keyifli bulacaklardır. (The Keynesian Episode19 [Keynesyen Dönem] onun güncellenmiş ve Amerika için hazırlanmış ikinci
baskısı olarak dikkate alınmalıdır). “Temel İktisadî İlkelerin Eleştirel Bir Yeniden
İfadesi” alt başlığını taşıyan bu kitap, Keynesyen doktrini ve çekiciliğini tarif
eder, daha sonra piyasa fiyatlarının koordine edici rolü ile para, gelir, tasarruf
ve tüketimin niteliklerini tahlil eder. Hutt daha sonra “çarpan,” “hızlandıran” ve
fâizin likidite tercihi teorisi gibi standart Keynesyen araçları özellikle hedefe alır.
Tekrar, Hutt, Avusturyacıların seve seve kendilerinin bir eseri gibi olduğunu
iddia edecekleri, ama kendisinin baştan sona klâsik bir nitelikte değerlendirdiği
fevkalâde bir eser üretti. Keynes kendi eserinin temelinin Say’ın Kanunu’nu çürütmesi olarak düşündü. Bu kanun için “arz kendi talebini yaratır” ifadesini icat
etmişti; Hutt’un Keynesianism’inin merkezî konusu Say’ın idrak kabiliyetinin geçerliliği ve uygunluluğunun tekrar iddia edilmesiydi. Daha sonra, kışkırtıcı kısa
incelemesi A Rehabilitation of Say’s Law (Say Kanunu’nun Bir İade-i İtibarı) ile
tamamen bu konuya odaklandı.20 Bu vakte kadar, Say Kanunu’nun kullanım şekillerini cesaretle savunan Clower, Leijonhufvud ve Yeager’in eserlerini bulmuş
olmaktan memnuniyet duymuştu.21
Keynesianism’in içeriği, Hutt ile âşina olmayan birisinin Mises ya da Hayek’ten
öğrenebileceği bir şeydi, ama Hutt bu içeriği doğrudan Say’dan geliştirmiş gö18
Henry Hazlitt, The Failure of the “New Economics”: An Analysis of the Keynesian Fallacies (New Rochelle, N. Y.: Arlington
House, 1959).
19

W. H. Hutt, The Keynesian Episode: A Reassessment (Indianapolis, Ind.: Liberty Press, 1979).

20

W. H. Hutt, A Rehabilitation of Say’s Law (Athens: Ohio University Press, 1974).
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rünmektedir: buhranlar ve işsizlik, herhangi bir sözde toplam talep yetersizliğinden değil, yanlış fiyatlamadan sonuçlanır. Hutt, Keynes’in toplam kavramlar yapısını öyle karmaşık buldu ki, bu yapının “bu kavramlara dâir konuşmaya
ilâveten belirli konuların algısını da engellediği”ni ifade etti,22 ve, bu kavramlar
ve lisan ile ayakları bağlanmış olmalarına karşın geçerli vukuflar üreten, 1970’ler
ve 1980’lerin parlak genç makroiktisatçıları için büyük hayranlığını açıkça dile
getirdi. Keynes’in teorisini, fiyat intibakını engelleyen kurumları ele almayı reddeden ve bunun yerine para ve maliye politikası kullanımını savunan bir teori,
iktidarın en temel politik gayesi için bir mazur gösterme olarak değerlendirdi.
Hutt işaret etti ki, mikroekonomik sorunları çözmek için makroekonomik politika kullanımı, kaynakları engellenmemiş bir piyasanın doğurabileceğinden başka
kullanımlara saptırarak, kaçınılmaz şekilde sorunun üstünü örter ve sorunu şiddetlendirir. “İşsizliği” ölçemeyeceğini 1939’da not ettiği, ölçülebilir istatistik ile
her ne yaparsa yapsınlar, bu politikalar fakirleştiricidir. 1970’ler itibariyle iktisat mesleğinin (Leland Yeager’in, daha üstün tanımlayıcı doğrulukla “Keynesyen
sapma” diye adlandırdığı23) “Keynesyen Dönem”den çıkışını, ve Keynesyen öncesi
yöntem ve gerçeklere geri dönüşünü iyimser şekilde sezdi.
Hutt Mont Pelerin Cemiyeti’nin şevkli bir üyesi idi ve toplantılarından gayet keyif alıyordu. Hayek İktisat Nobel Anma Ödülü’nü kazandığında heyecan
duymuştu, ve hayatının son yıllarında pek çok Avusturyacı ve liberteryen konferanslara katılmıştı. Daha genç bir çok Avusturyacı onu hoş ve nazik bir adam,
entellektüel olarak keskin ve hürriyete adanmış birisi olarak hatırlar. Onun çalışmalarıyla âşina olmayanlar kendilerini bekleyen gerçek bir tehlikeye sahipler.
Başlıca eserleri arasından, önce Keynesianism ve Idle Resources ile, sonra Collective
Bargaining ve Strike-Threat ve nihayetinde Economists ile okumaya başlardım. İnsan, şayet farklı bir meslekî yol seçmiş olsaydı, onun iktisat üstüne tesirinin ne
kadar daha fazla olabileceğini merak edebilir. Her şeye rağmen, Avusturyacı geleneğin heyecanlandırıcı yeniden keşfi, ekonomistlerin William Harold Hutt’un
eserlerini daha yaygınca tanıdığı ve bu eserlerin kıymetini bildiği günleri önceden haber veriyor.
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Keynes Kilisesi1
Garet Garrett
Gazeteci

Çeviren: Bahadır Akın
Liberal Düşünce, Cilt 15, Sayı 59 - 60, Yaz-Güz 2010, s. 195 -198

Kullanışsız şekilde “İstihdam, Fâiz ve Paranın Genel Teorisi,” ve şimdilerde yaygın
olarak kısaca “Genel Teori” olarak adlandırılan çalışma 1936 yılında basılmıştı.
Dolayısıyla, yazar John Maynard Keynes geçen nisan ayında vefat ettiğinde bu
kitap da henüz 10 yılını doldurmuş durumdaydı.
Bu kadar kısa sürede herhalde Genel Teori dışında hiçbir kitap benzer bir etki
oluşturamamıştır. Bu kitap tüm dünyadaki ekonomik düşünceyi renklendirmiş,
değiştirmiş ve şekillendirmiştir. Bu kitabın üzerine, kendisine ait katı bir doktrin,
sembolik bir dil, bir propaganda, bir ruhbanlık ve Demonoloji’nin,2 bir vahyedilişi
gibi, bir kilise için uygun bütün özelliklerle tamamen donatan, yeni bir iktisadî
kilise kurulmaktadır.
Çok zekice yazılmakla birlikte, vahiy anlaşılması güç ve muğlak ifadelerle doludur. Fakat, birisi bu gerçeğin doktrinin yayılmasını engellemesini bekleyebilir ise de, bu durum, yazılan hiçbir şeyin halledilmiş olmaması nedeniyle, şerh
okullarına ve ihtilaflara neden olarak aksi bir yönde sonuca sahip oldu ve şöhret
amaçlarına hizmet etti. Teorinin kanıtlandığının ya da yanlışlandığının gösterilebileceği hiçbir toplum durumu mevcut değildi -ne de günümüzde mevcuttur.
Kitabın en büyük talihi zamanlamasıydı. Bahsettikleri planlı toplum için, sosyalistler bilimsel bir formüle ümitsizce ihtiyaç duyuyorlardı. Aynı zamanda,
1
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hükümetin de açık bütçesini makul gösterecek bir kılıfa ihtiyacı vardı. ABD ve
İngiltere’de -ABD’de New Deal adıyla- yükselişe geçen refah hükümeti fikrinin
başı belâdaydı. Bu yaklaşımın “parayı nereden bulacaksınız” sorusunu sorup duranlara vereceği bir cevap da yoktu. Hükümetin sosyal bir araç olarak paranın
kontrolünü ele geçirmiş ve kısıtlayıcı altın tahakkümünden kurtulmuş olduğu
doğruydu, ama borç ödeme gücü fetişi hayatta kaldı ve büyük sosyal hedefleri
boşa çıkarmakla tehdit etti.
Deneyci siyasetin tam da bu tarihi krizinde, sosyalistler ütopya ile totaliteryenlik arasında yatan vahşi bölgede kaybolmuşken, hükümetler yola devam etmekten korar ve geri dönmekten âciz, bir güdümlü para denizinde akıntıyla sürüklenirken, Keynes teorisinin ortaya çıkışı sanki dualara cevap gibiydi. Bu teorinin başarısı iki veçhelidir. Sosyalist planlamacılar açısından bu teori, kullanım
kılavuzuna riayet edilirse, tam istihdam, iktisadî denge ve refahın adaletli şekilde
yeniden dağıtımın üçünü birden tek hamlede bir tür sürgülü cetvel kesinliğiyle
garanti eden bir dizi cebrî araç sundu -yalnızca eğer toplum gerçekten kurtarılmayı istediyse. Ve aynı teori, mantıkî imaları sebebiyle, refah devletlerini ödeme
âczi tehdidinden de kurtarmıştır.
Bu ödeme âczi (insolvency) ifadesi artık egemen bir hükümet için bir anlama
sahip olamayacaktı. Denk bütçe kapitalist bir kötü ruhtu. Açıktan harcama göründüğü şey değildir. Aslında yatırımdır; ve onun kullanımı -insanların kronik
ve iflah olmaz fazla tasarruf etme eğilimlerincee yaratılan- bir yatırım boşluğunu doldurmaktı. Keynes, “Tarih boyunca, yatırım saiklerine nazaran, daha güçlü kronik bir tasarruf eğilimi olagelmiştir. Yatırıma olan teşviğin bu azlığı hep
ekonomik problemlerin temelini oluşturmuştur” demişti. Burada Keynes yatırım
derken sermayenin macera ruhuyla kullanımını kastetmekteydi.
Bu fikir teorinin öncelikli temelini oluşturdu. Fazla tasarruf ve eksik yatırım
işsizliğe sebep olur. Bu sebepten dolayı önce dönemsel, daha sonra sürekli bir
kötülük olarak işsizlik, kaçınılmaz olarak ortaya çıktığında, hükümetin yegâne
çaresi para harcamaktır. Cebirsel araçlar içinde, hükümetin tam istihdamı gerçekleştirmek için tam olarak ne kadar harcaması gerektiğini belirlemede uzmanların
kullandığı ünlü çarpan (multiplier) vardı.
Şu halde, teori kısaca eğer bireyler kendilerini gelecekleri boyunca hep istihdam durumunda tutacak yatırımları yapmıyorlarsa, bu yatırımı devletin onlar
için yapması gerektiğini ileri sürer. Peki devlet parayı nereden ve nasıl bulacaktır? Kısmen, adı çıkmış şekilde çok fazla tasarruf eden zenginlerin vergilenmesi
suretiyle; kısmen zenginlerden borçlanılarak; ve eğer gerekirse son çare olarak
para basarak. Ve işler neticede mutlaka olumlu şekilde düzelmek zorundaydı, zira
tam istihdama ulaşıldığında, toplum genelde gittikçe daha da zenginleşmiş olacaktır. En sonunda hayatın iktisadî tatminleri sudan ucuz olacak, fâiz oranları
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sıfıra düşecek, ve netice hiç bir şey üretmeden fâiz geliriyle yaşayan anlamındaki
rantiye sınıfının acısız şekilde sona ermesi olacaktır.
Keynes demişti ki,
Eğer sermaye mallarını sermayenin marjinal verimliliğini sıfır yapacak kadar bollaştırmanın göreli olarak kolay olacağı varsayımımda haklıysam, bu durum kapitalizmin mahzurlu özelliklerinden pek çoğundan kademeli olarak kurtulmanın en akla
uygun yolu olabilir. Zira azıcık bir tefekkür birikmiş servet üzerinden elde edilen bir
getiri oranının kademeli olarak ortadan kalkmasının getireceği muazzam sosyal değişmeyi gösterecektir. Bir kişi, kazandığı geliri daha sonraki bir tarihte harcamak
üzere biriktirmekte hala özgür olacaktır. Ancak birikimi artmayacaktır. Bu şahıs yalnızca, işinden emekli olduğunda, Twickenham’daki villasına bir kasa Gine3 götürüp,
ev ihtiyaçlarını gerektikçe buradan harcayan bir Papa’nın babası (Pope’s Father)
konumunda olacaktır.

Peki ya hükümet parayı ne için harcayacaktır? Tercihen elbette üretken işler,
yani insan isteklerini tatmin edecek şeylerin daha fazla imalatında kullanacaktır;
ancak, herkesi tamamen istihdam da tutmak öylesine öneme sahipti ki, parayı hiç
harcamamaktansa anıtlara ve piramitlere yatırmak daha iyi olacaktı.
“Antik Mısır” dedi Keynes,
İki faaliyete, yani, tüketilmek suretiyle insanın ihtiyaçlarına hizmet etmediği için, semeresi bolluk ile birlikte bayatlamayan, piramit inşasına ilâveten değerli madenleri
arama faaliyetlerine sahip olması cihetiyle, iki misli talihliydi ve şüphesiz ki efsanevî
zenginliğini buna borçluydu. Ortaçağ katedraller inşa etti ve ağıtlar yaktı. İki piramit, ölü için iki mass4 bir taneden iki kat daha iyiydi. Ancak aynı şey, Londra’dan
New York’a döşenecek iki tren yolu için geçerli değildir. Böylece, o kadar mantıklıyız,
içinde yaşayacakları evleri inşa ederek gelecek nesillerin finansal yüklerine ekleme
yapmadan önce dikkatle düşünmek suretiyle, kendimizi temkinli bir finansçının benzerliğine öyle yakın terbiye etmişiz ki, işsizliğin ıstıraplarından kolay bir kaçış diye
bir şeye sahip değiliz. Bu ıstırapları, en iyi bir bireyi zenginleştirmek için hesaplanan
düsturların Devlet’in işleyişine uygulanmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak kabul
ederiz. Bu düsturlardır ki, bireye belirli bir tarihte kullanma niyetinde olmadığı refah
haklarını biriktirme imkânı verir.

Bu pasaja Keynesyenler tarafından nadiren atıfta bulunulur, muhtemelen
Keynes’in bu ifadeleri ciddiye alınması için ifade ettiğinden asla emin olamamaları nedeniyle. Büyük ihtimalle, Keynes bunları yazarken hınzır bir ruh hâli
taşıdığı anların birini yaşıyordu.
Teorinin ilk net ve bilinçli kullanımının “New Deal” tarafından yapıldığını hatırlamak manidardır; ve Sayın Roosevelt üçüncü yılında açıktan harcamaların ülkenin geleceğine dönük bir yatırım olarak görülmesi gerektiğini söylemeye başladığında, bu ifadeyi doğrudan Keynes’in teorisinden alıyordu. Ancak vaat edilen
sonuçlara ulaşılamadı; işsizliğe çare bulunamadı. Keynes’in inananları, bu hayal
kırıklığının teorinin kabahati olmadığını, basitçe ve yalnızca açıktan harcamala3
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rın yeterince yüksek yapılmaması gerçeğinin kabahati olduğunu söylediler. Açıklar cesaretle çok daha büyük miktarlara ulaştırılmalıydı.
Belki daha da önemlisi, Britanya Hükümeti’nin kendisini hayli zor bir mâlî
konumda bulduğu vakte kadar, Keynes’in tehlikeli bir aydın (luminary) olarak görülmesi ve hükümetin onun dehasından yararlanamaz durumda olmasıydı. Hükümet altın standardını, bundan ders almış gibi yaparak, zaten terk etmişti; ve
sonrasında, İngiliz mentalitesi borç veren bir ülkeden, borç alan bir ülkeye doğru
değiştikçe, Hazine finansal sapkınlığın çıplaklığını saydam olmayan, görünüşte
makul bir perde ile örtecek, ve aynı zamanda yönetimi altındaki sterline, altın paundun kayıp ışıldamasının yerini almak üzere, bir pırıltı verecek birisine ihtiyaç
duydu. Ve böylece vaki oldu ki, Mr. Keynes Britanya Hazinesi’ne başdanışman
olarak atandı, İngiltere Bankası idare meclisinde koltuk edindi ve Tilton’un Baron
Keynes’i olarak soyluluk unvanına yükseltildi.
Keynes üzerine inşa edilen literatür dogmatiktir. Keynes’in kendisi dogmatik
değildi. Kitabının sonunda birden bire teorisinin işe yarayıp yaramayacağından
şüphelenmiştir. Acaba fikirleri “hayali bir ümit” miydi? “Politik toplumun evrimini yönetecek saiklere” uygun şekilde bağlı mıydı? Bu fikirlerin “engel olacağı
çıkarlar, hizmet edeceklerinden daha güçlü ve aşikâr” mıydı? Keynes kendi sorularını cevaplamak için herhangi bir girişimde bulunmadı. Taslak halindeki cevapların bile başka bir kitabı gerektireceğini söylemiştir.

Her Şey Adam ile Başladı1
Mark Skousen
Ekonomist

Çeviren: İsmail Akbulut ve Özlem Çağlar Yılmaz
Liberal Düşünce, Cilt 15, Sayı 59 - 60, Yaz-Güz 2010, s. 199 - 201

Kastettiğim, bir iktisat tarihi kitabı yazmayı yeni tamamlamış biri olarak,2 Murray
Rothbard’ın itirazlarına ve diğer eleştirenlere rağmen, 18. Yüzyıl ahlâk filozofu ve
Milletlerin Zenginliği’nin takdire şayan yazarı Adam Smith’in, modern iktisadın kurucu babası olarak adlandırılmayı hak ettiği sonucuna vardım.
Zira, Adam Smith, refah ekonomilerinin ilk temel teoremi olarak bilinen görünmez elin ne olduğunu derinlemesine tasvir eden ilk büyük kişidir: rekabetin
görünmez eli, kişisel çıkarları kendiliğinden ortak yarara dönüştürmektedir. George Stigler, Smith’in laissez-faire kapitalizm modelini, (ki Smith asla bu tabiri
kullanmadı) haklı bir şekilde, Milletlerin Zenginliği’nin “tacı” ve “iktisat biliminde
en önemli muhtevaya sahip teşebbüs” olarak nitelendirmiştir. Stigler şöyle söyler, “Smith fevkalâde önemli bir zafer elde etmiştir: Rekabet şartları altında kendi
kişisel çıkarlarını takip eden bireylerin davranışlarının sistematik analizini iktisadın merkezine yerleştirmiştir.”3
Kısaca, Smith’in tezi, bir “doğal özgürlük sistemi”nin, yani bireylere rekabet
ve örfî hukuk (common law) kurallarına uygun olarak kendi kişisel çıkarlarını
takip etme imkânı veren bir ekonomik sistemin, kendi kendisini düzenleyici ve
1
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hayli müreffeh bir ekonomi olacağı şeklindedir. Fiyatlar, emek ve ticaret üzerindeki sınırlamaların kaldırılması, evrensel refahın düşük fiyatlar, daha yüksek
ücretler ve daha iyi ürünlerle maksimize edilmesi demektir. Smith, modelinin
“kendisini en düşük gelirli insan gruplarına doğru genişleyen evrensel zenginlik”
ile sonuçlanacağını temin eder.4
Gerçekten de öyle olmuştur. 1776’da basılan Milletlerin Zenginliği, Thomas
Jefferson’ın siyasî bağımsızlık bildirisiyle birlikte, bir ekonomik bağımsızlık bildirisi olarak anılan, dünya çapında duyulan entellektüel bir patlamaydı. Endüstri
devriminin ve çok hızlı ekonomik büyümenin bu kitabın basımından hemen sonra başlamış olması bir rastlantı değildi. Bu kitap, Ludwig von Mises’in belirttiği
gibi, laissez-faire kapitalizminin benzeri görülmemiş başarılarının için yolu açtı.5

Smith’in Karşısında veya Yanında Olmak
Son üç yıl boyunca yaptığım araştırmalar ve yazılarımdaki en şaşırtıcı keşif
-Marx, Mises, Keynes, veya Friedman olsun- her büyük iktisadî figürün Adam
Smith’in görünmez el doktrinine desteği veya muhalefeti ölçüsünde değerlendirilebilmesidir. Alfred Marshall, Irving Fisher, Ludwig von Mises ve Milton Friedman, ve başka bazı isimler, Smith’in ekonomik modelini tekrarlar ve geliştirirken, Karl Marx, Thorstein Veblen, John Maynard Keynes ve hatta Smith’in İngiliz
taraftarları Thomas Robert Malthus ve David Ricardo, Adam Smith’in klâsik kapitalizm modelini karaladılar.
Mesela, Keynes, Adam Smith’in dünya görüşüne karşı sempati duymazdı. “Bireylerin ekonomik aktivitelerinde kural tanıyan bir ‘doğal özgürlüğe’ sahip oldukları doğru değildir… Kişisel çıkarların genellikle aydınlatıcı/bilgi verici oldukları da doğru değildir… Tecrübe, bireylerin, bir sosyal birim oluşturduklarında,
ayrı ayrı hareket ettiklerindekine kıyasla dâima daha az açık görüşlü olduklarını
göstermemektedir.”6 Keynes’in başeseri İstihdam, Fâiz ve Paranın Genel Teorisi’nin
(1936) başlıca iddiası laissez-faire kapitalizmin doğası itibariyle istikrarsız olduğu ve idamesi için ciddî bir devlet müdahalesine ihtiyaç duyduğudur. Keynes’in
takipçisi Paul Samuelson, Keynes’in ne demek istediğini doğru anlamıştır: “Toplam satın alma gücü ve istihdam seviyesi konularında, Keynes, her bireyin ben
merkezli eylemini sosyal optimuma yönlendiren bir görünmez elin var olduğunu
reddeder.”7 Bu nedenle, Keynesci ekonomi anlayışının, Adam Smith’in doğal özgürlük sisteminin kurtarıcısı olmak bir yana, bir düşmanı olduğu sonucuna vardım.
Karl Marx daha da ileri gitti. Bir doğal özgürlük sistemi yaratmak yerine, onu
yok etmek üzere yola çıktı. Günümüz Marksisti John Roemer de aynı fikirdedir.
Smith ile Marx arasındaki “temel fark” şudur: “Smith, bireyin, kişisel çıkar peşine düşmesinin herkes için faydalı bir sonuç ortaya çıkaracağını ileri sürmüştür.
4

Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library, 1965 [1776]), s. 11.

5

Ludwig von Mises, “Why Read Adam Smith Today,” The Wealth of Nations içinde (Washington, D.C.: Regnery, 1998), s. xi.

John Maynard Keynes, “The End of Laissez-Faire,” Essays in Persuasion (New York: Norton, 1963 [1931]), s. 312. Keynes
konuşmasını Genel Teori’nin ortaya çıkışından tam on yıl önce, 1926’da yapmıştı.

6

7

Paul A. Samuelson, “Lord Keynes and the General Theory,” The New Economics, ed. Seymour Harris (New York: Knopf, 1947), s. 151.
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Buna karşılık, Marx, kişisel çıkar arayışının anarşiye, krize, ve özel mülkiyet temelli sistemin kendisinin çözülmesine yol açacağını iddia etmiştir. Smith, bireylerin, kişisel çıkar peşindeki aktörlerin, bu tür bir sonuç için kaygıgılanmalarına
rağmen, sosyal açıdan optimal olanı gerçekleştirmesini sağlayan görünmez elden bahsetmiştir; Marksizmin benzetmesi ise, işçileri ezen ve onları uygun başka
bir sistemde, yani mülkiyetin sosyal veya kamu sahipliğine dayalı bir sistemde
olabileceklerinden daha kötü hâle düşüren, rekabetin demir yumruğudur.”8

Kahraman Bir Figür Olarak Adam Smith
İktisatçıları tek bir standarda, Adam Smith’in görünmez el doktrinine göre ölçerek, iktisadî düşünce tarihini birleştirecek yeni bir yol buldum. Önceki iktisat
bilimi tarihlerinin hemen hemen hepsi, Robert Heilbroner’ın popüler çalışması
The Worldly Philosophers (Dünya Filozofları) da dahil, herhangi bir sonuca ulaşmadan, ya da doğru olanı ayak altında çiğneyerek, iktisadın hikâyesini birbiriyle
çatışan fikirleri peşi sıra anlatarak sunar. Tarih hakkındaki bu karmakarışık yaklaşım okuyucuyu kafası karışık hâlde ve sapı samandan ayırmaktan âciz bırakır.
Benim yaklaşımım, Adam Smith’i ve onun doğal özgürlük sistemini iktisat
disiplininin merkezine yerleştirir. Bu yaklaşımı tek bir kahraman figürü olan büyük bir tiyatro oyunu olarak düşünün. Adam Smith ve onun klâsik modeli, merkantilistlerle, sosyalistlerle ve diğer özgürlük düşmanlarıyla ardı ardına savaşmaktadır. Bazen, zayıf taraftarları (Malthus, Ricardo ve Mill) dahi onu yaralamaktadır. Marx ve radikal sosyalistler büyük bir şiddetle karşı saldırıya geçip onu
öldürürler, ama yalnızca marjinalist devrimin liderleri (Merger, Jevons, Walras)
tarafından yeniden diriltilip, bütünüyle yeni bir bilimin ilhamı olarak göklere
çıkartılmak üzere...
Ne var ki, kapitalizmin “neo-klasik” modeli en büyük tehdidini Büyük Buhran
ve II. Dünya Savaşı sonrası dönem boyunca Keynesyen devrimden gördü. Bereket
versin ki, hikâye mutlu bir sona sahip. Serbest piyasa savunucularının, özellikle
de Milton Friedman ve F. A. Hayek’in bitmek bilmeyen çabaları sayesinde, Adam
Smith’in kapitalizm modeli yeniden kurulur ve sonunda zafer elde edilir. Milton
Friedman’ın ilân ettiği gibi, “kanaat iklimine göre bir yargıya varacak olursak,
fikirler savaşını biz kazandık. Herkes -sağ ya da sol- piyasaların, özel mülkiyetin,
rekabetin ve sınırlı devletin erdemlerini konuşmaktadır.”9
Çok yaşa Adam Smith!

8
John E. Roemer, Free to Lose [Kaybetmekte Hür] (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988), ss. 2-3. Negatif
surette olsa da, Milton ve Rose Friedman’ın popüler kitabı Free to Choose’un [Seçmekte Hür] taklidine dikkat ediniz (New
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980).
9

Milton and Rose Friedman, Two Lucky People (Chicago: University of Chicago Press, 1998), s. 582.
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Avusturya iktisadı iktisadî düşünceye önemli katkılar yapmış önemli bir
gelenektir. Bugün iktisadî analizin temel taşları arasında yer alan pek çok kavramı iktisadî düşünceye Avusturya iktisadı geleneğine mensup iktisatçılar kazandırmışlardır. Mark Skousen’in iktisatçı-düşünürlerin hayatlarını ve iktisadî
düşünceye katkılarını tartıştığı İktisadî Düşünce Tarihi adlı muhteşem eserinde önerdiği üzere, “Sarkaç” yaklaşımı yerine “Totem Direği” yaklaşımıyla bakıldığında,1 Avusturya iktisadı iktisadî düşünce okulları içinde en tepeye
yerleştirilmeyi hak eden, farklı ve zengin bir gelenektir.
En azından Merkantilist dönemden bu yana iktisadî düşünce tarihinde ortaya
çıkan yaklaşımları, aralarındaki nüanslar bir kenara bırakılırsa, “piyasacı” ve
“kumandacı” yaklaşımlar olarak iki kategoride toplamak mümkündür. Bir yanda Adam Smith’in temellerini attığı, “doğal özgürlükler sistemi” olarak betimlenebilecek, sonradan Klâsik liberal iktisadî öğreti olarak anılacak olan, piyasacı,
serbest ticaretçi ve özgürlükçü gelenek vardır. Öte yanda ise Merkantilistlerden
başlayıp sonraki kuşaklara onlardan miras kalan, sosyalistlerin katkılarıyla zenginleşen, bugün ulusalcıların dört elle sarıldığı, içe kapanmacı, korumacı, müda1
Orijinal adı The Making of Modern Economics (Modern İktisadın İnşası) olan bu önemli eserinde Skousen (2005), iktisatçıları
ülkelerin zenginliği ve özgürlüğüne yaptıkları katkıları esas alarak, -kabilenin en önemli şefini Totem direğinin en tepesine
yerleştiren bazı Kızılderili geleneklerinden ilhamla- yukarıdan aşağıya sıralamayı önermektedir. Bu sıralamaya göre, iktisat
tarihinin üç önemli simasından Smith en üstte, Keynes ortada, Marx en altta yer almaktadır.
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haleci, piyasa karşıtı ve güdümcü gelenek yer almaktadır. Bu ikili ayrım çerçevesinde Merkantilizm, sosyalist-Marksist iktisat, Keynesyen iktisat, Kurumcu iktisat ve post-Keynesyen iktisat “kumandacı” yaklaşımlar kategorisine girmektedir.
Buna karşılık Klâsik iktisat, Neoklâsik iktisat, Parasalcı iktisat, Yeni Klâsik iktisat
ve Avusturya iktisadı “piyasacı” yaklaşımlar kategorisine girmektedir. Avusturya
iktisadı piyasacı çözümlerden yana olmak bakımından geleneksel Neoklâsik iktisatla aynı düzlemde yer almakta; ancak özellikle iktisatta matematiğin kullanımı, konjonktür dalgalanmaları ve krizler karşısında izlenecek iktisat politikaları
konusunda Neoklâsik gelenekten ve onun devamı niteliğindeki Parasalcı ve Yeni
Klâsik gelenekten ayrılmaktadır. Bu yazıda, “formel” kalıplar içine fazla sıkıştırmadan, teknik detaylara girmeden, Avusturya iktisadının iktisadî düşünceye
yaptığı katkılar değerlendirilmektedir.2
Son söyleyeceğimizi daha baştan söylemek gerekirse, Avusturya iktisadı bir
yandan öncülük ettiği “marjinalist devrim”le Adam Smith’in doğal özgürlükler
sistemini 19. Yüzyıl sonlarında yeniden diriltmiş; değer ve bölüşüm sorununun
çözülmesine büyük katkıda bulunmuş; metodolojik bireycilik ile yöntem tartışmalarını derinleştirmiş; bir yandan da tarihi boyunca iktisat yazınına çok
sayıda önemli kavram armağan etmek suretiyle iktisadî düşünce birikimini
zenginleştirmiştir. Aşağıda bu katkılardan bazıları kısaca açımlanmaktadır. Altını çizmek gerekir ki, Avusturya iktisadının iktisadî düşünceye katkıları hiçbir
şekilde burada tartışılan şeylerle sınırlı değildir.

Marjinalist Devrim, Sübjektif Değer ve Bölüşüm Sorunu
Marjinalist devrim, iktisat tarihinde anılmaya değer en önemli kırılma noktalarından biridir. Avusturyalı iktisatçıların öncülüğünü yaptığı marjinalist devrim,
bir yandan sosyalist cenahtan gelen saldırılarla sendeleyen Klâsik liberal öğretinin (Adam Smith’in temellerini attığı doğal özgürlükler sisteminin) yeniden
dirilmesini sağlamış, bir yandan da yeni bir değer teorisi geliştirerek iktisatta bölüşüm sorununun çözülmesine büyük katkı yapmıştır. Marjinalist devrimin ürettiği ve bugün bile iktisadî analizin yapı taşları olarak kullanılan bir dizi önemli
kavram arasında marjinal değer, marjinal fayda, marjinal maliyet, marjinal ürün
ve marjinal verimlilik gibi kavramlar bulunmaktadır.
Marjinalist devrime gelinceye kadar Klâsikler ve sosyalist iktisatçılar değerin
emek tarafından belirlendiğine hükmetmişlerdi. Emek-değer teorisi adı verilen
bu teoriye göre değerin objektifi ölçütü olsa olsa emek olabilirdi ve bir malın
değeri, üretiminde kullanılan emekle ölçülebilirdi. Daha fazla emek içeren mal
daha değerli olmalıydı. Klâsikler ve sosyalistler buradan “kullanım değeri” ve
“değişim değeri” ayrımına gittiler. Buna göre, kullanım değeri yüksek olan bir
Avusturya İktisat Okulunun tarihsel gelişimi ve metodolojisi konusunda daha formel ve ayrıntılı bir tartışma Yay (2004)’te
bulunabilir.
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malın değişim değeri de yüksek olmalıydı. Bunun ima ettiği sonuç, hayatımızın
devamı için zorunlu olan (dolayısıyla kullanım değeri yüksek) nesnelerin aynı
zamanda fiyatlarının da yüksek olması gerektiğiydi.
Oysa değere bu şekilde bakmak, değere objektif bir ölçü aramak, değerin
kaynağını emeğe bağlamak sorunlu bir yaklaşımdı. Nitekim bu bakış açısı iktisatta “elmas-su paradoksu” olarak bilinen paradoksu izah edemiyordu. Elmasın
hayatın devamı için hiçbir zorunluluğu yoktu, elmassız da yaşanabilirdi; oysa susuz yaşamak imkânsızdı. Yukarıdaki bakış açısına göre elmas ucuz, su ise pahalı
olmalıydı; ama gerçekte durum bunun tam tersiydi. O halde, değer meselesine
çok daha farklı bir pencereden bakmak gerekiyordu. İşte Avusturyacı iktisatçıların öncülüğünde geliştirilen ve değerin subjektif karakterine vurgu yapan “Sübjektif Değer Teorisi” imdada yetişmiş ve elmas-su paradoksunu çözmüştür.
Bu son derece önemli ve yeni bakış açısına göre, (emek-değer teorisinin ileri
sürdüğünün aksine) değer sübjektif karakterlidir; değerin objektif bir kaynağı da,
ölçüsü de yoktur. Değer özneldir; öznenin gözünde anlam kazanır; tüketicinin
gözünde belirlenir. Kişinin içinde bulunduğu koşullara, ihtiyacın şiddetine, söz
konusu nesnenin kıtlık derecesine göre belirlenen bir şeydir. İçinde bulunulan
koşullara göre, ihtiyacın şiddetine göre, malın kıtlık derecesine göre ve alternatifinin bulunup bulunmamasına göre, aynı malın değeri çok değişebilir. Nitekim
çölde susuzluktan ölmek üzere olan birine “elmas mı, su mu” diye sorarsanız,
elması elinin tersiyle itecek, suya sarılacaktır. Çünkü o koşullarda su hayat kurtarır, bu nedenle de bir şişe suya bir servet bağışlansa yeridir. Elmasın ise o koşullarda hiçbir değeri yoktur. Oysa aynı kişiyi etrafta bol miktarda arıtılmış su
şişelerinin ve su musluklarının bulunduğu, “normal” bir ortama getirdiğinizde,
bu defa tercihi muhtemelen elmastan yana olacaktır.
Değerin sübjektif karakterine işaret eden başka bir örnek de, üretiminde belirli miktarda emek harcanmış aynı nesnenin bir kişi için çok değerli olabilirken,
başka bir kişi için beş para etmemesidir. Okuma-yazması olmayan bir insan için,
gösterişli malzemelerden üretilmiş bir kalemin hiç bir değeri yoktur; zira kalem
o kişinin hiçbir ihtiyacına cevap vermez. Oysa okuma yazması olan, elinin altında bilgisayarı veya başka bir imkânı olmayan ama bir yerlere bir mesaj iletme
veya bir şeyler yazma ihtiyacı duyan bir insan için aynı kalem altın değerindedir.
Örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Kısaca değer sübjektif karakterlidir;
kişinin gözündedir; değişkendir; objektif ve değişmez bir değer ölçütü yoktur.
Bu bağlamda, Klâsik iktisatçılar ve sosyalist iktisatçıların en büyük yanılgılarından biri, emek-değer teorisidir. Avusturya iktisadının katkılarıyla, sübjektivizmin
yükselişiyle, bundan yüz yıldan daha uzun bir süre önce iktisatçılar camiasının
büyük çoğunluğu tarafından terk edildiği halde, bugün bazı sosyalist iktisatçılarca hâlâ emek-değer teorisinin savunulmaya çalışılması gülünçtür.3
Değerin kaynağının ve objektif ölçütünün emek olmadığını söylemek emeğe ve alın terine değer vermemek veya insanın
insan tarafından sömürülmesini meşru görmek anlamına gelmez. Bu iki şeyi sık sık yapıldığı gibi birbirine karıştırmamak
gerekir. Biri nesnelerin değerini nasıl belirleyeceğimizle, diğeri ise kişinin kazancının nasıl meşru hâle geleceğiyle ilgilidir.
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Marjinalist devrimin armağan ettiği “marjinal” (uç nokta, son birim) kavramından daha bir dizi önemli kavram türetilmiştir: marjinal değer, marjinal fayda,
marjinal ürün, marjinal verim, marjinal maliyet gibi. Bunlar, bir malın fiyatının
belirlenmesinde, bir üretim sürecinin maliyetinin hesaplanmasında, bir kaynağın veya üretim faktörünün ne kadar verimli çalıştığının tespit edilmesinde, dolayısıyla “rasyonel hesap” yapılmasında belirleyici önemi olan kavramlardır.
Bu bağlamda, bugün iktisadın evrensel yasaları4 arasında bulunan “azalan
marjinal fayda yasası,” bir nesnenin homojen birimlerinden daha fazla tüketildikçe, ilâve her birimden alınacak faydanın giderek azalacağını ifade eder. (Çok
susamış bir insana su verseniz, ilk bardaktan çok büyük bir lezzet alacak; bunu
izleyen her bir bardağın o kişiye sağlayacağı fayda giderek azalacak, bir noktadan
sonra negatife dönecektir.) Benzer şekilde, ceteris paribus, üretimde kullanılan bir
kaynağın veya üretim faktörünün miktarı artırıldıkça, bu faktörün ilâve her bir
biriminin üretime yapacağı katkı giderek azalacaktır (“azalan verimler kanunu”).
Yine bu çerçevede bir nesneye ödenecek fiyat, o nesnenin son biriminden elde
edilecek faydaya büyük oranda bağımlıdır, dolayısıyla, “marjinal değer” bir nesnenin değişim değerinin tespitinde belirleyici bir önem taşır.
Marjinalist devrimin iktisadî düşünceye yaptığı çok önemli bir katkı da “iktisatta bölüşüm sorunu” konusunda olmuştur. Buna göre üretim faktörlerinin
çıktıdan alacakları pay, çıktıya yaptıkları katkı oranında olacaktır. Yani faktör
fiyatlarının tespitinde belirleyici olan, marjinal verimliliktir. Bunun anlamı, “kim
üretime ne kadar katkıda bulunuyorsa, üretimden de o kadar pay alır” kuralıdır.
Bu anlamda iktisatta bölüşüm sorunu Avusturyacı iktisatçılarca 19. Yüzyıl sonları ve 20. Yüzyıl başlarında çözülmüş bir sorundur. Ne hazindir ki, Ricardo ile
başlayan yanlış bir yaklaşım sosyalistlerce ve Keynesyen iktisatçılarca gönülden
benimsenmiş, “sosyal adâlet, gelir dağılımında eşitlik, hakça bölüşüm, devletin
yeniden dağıtımcı rolü…” gibi kavramlar üzerinden bugün hâlâ içinden çıkılamayan bir sorunsal hâline getirilmiştir.5
Smith toplumsal zenginliğin yaratılmasına (üretime) odaklıyken, Ricardo bu
zenginliğin paylaşılmasına (bölüşüme) odaklanmış; Ricardo’nun “toplumsal zenginlikten daha fazla pay kapmak için farklı kesimlerin yarıştıkları” fikri Marx’ta
4
İktisadın evrensel yasaları olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Bazıları iktisadî olguların tarih-kültür-ideoloji bağımlı
olduğunu, bu nedenle evrensel karakterli olmadığını ileri sürerken, bazıları bunun aksini savunmaktadırlar. Bu satırların yazarına göre iktisadî olguların tümü evrensel-değişmez karakterli olmamakla birlikte, iktisadın zamana ve mekâna dayanıklı,
genel geçer evrensel yasaları vardır. Bunlar arasında şunları saymak mümkündür: 1. Her şeyin bir bedeli vardır, hiçbir şey
bedava değildir; 2. Her şeyin bir alternatif maliyeti vardır; 3. Fiyatlar son tahlilde piyasa (arz ve talep) tarafından belirlenir;
4. Değer subjektif karakterlidir; 5. Marjinal fayda ve marjinal verim azalma eğilimindedir, 6. Serbest ticaret her iki taraf için
de kazançlıdır, 7. Karşılıksız para basımı ve yapay parasal genişleme fiyatlarda şişkinlik ve ekonomik kriz yaratır, 8. Piyasaya
müdahalenin görünmeyen ve niyetlenilmemiş sonuçları vardır.

Türkiye’nin önde gelen kimi iktisatçılarının ve iktisat bölümlerinde ders veren akademisyenlerin biraraya geldiği, 2010
yılı başlarında Ankara’da yapılan bir bilimsel toplantıda, “kapitalizmin eşitsiz bölüşümü”nden, iktisatta bölüşüm sorununun
çözümü için devlet müdahalesinin gereğinden dem vuran sosyalist eğilimli iktisatçılara karşı, “bu sorunun marjinalist
devrim sayesinde Avusturyacı iktisatçılar tarafından yaklaşık yüz yıl önce çözülmüş olduğunu” söylediğimde, bazılarının bu
argümanları ilk defa duyduklarını düşündüren tuhaf bakışlarına muhatap olduğumu hatırlıyorum.
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“sınıf mücadelesi” biçimini alarak sosyalist bölüşüm modellerine ilham kaynağı
olmuştur. Buna göre üretim farklı, bölüşüm farklı bir olgudur; üretim için işbölümü, uzmanlaşma, verimlilik gibi şeyler önemli ve belirleyicidir. Oysa çıktının
paylaşımının belirli kanunları yoktur; bunun için de merkezî otorite yeniden dağıtımcı rolüyle devreye girmelidir. Oysa marjinalist devrim bunun aksini ileri
sürmektedir: buna göre üretimi gerçekleştirirken işleyen kanunlar neyse, bölüşüme gelindiğinde de aynı kanunlar işlemektedir. Dolayısıyla, kim üretime ne
kadar katkıda bulunuyorsa, üretimden hak ettiği şey de o kadardır. Devletin keyfî
kararlarla toplumsal zenginliği yeniden dağıtması adâlet değil, bir tür soygundur; verimliliği düşüren, çalışma şevkini kıran, kaynakları israf eden, piyasanın
bölüşüm yasalarını çiğneyen bir yaklaşımdır. Devlet önce birilerinden almadan
kimseye bir şey veremeyeceği için, devletin yeniden dağıtımcı rolünü masum
gösteren yaklaşımlar, bunun yarattığı tahribatı bilerek veya bilmeyerek görmezden gelmektedirler. Kaynakların dağılımı ve gelirin bölüşümü siyasetin keyfî kararlarına değil, ekonominin sağlam yasalarına bırakılmalıdır.

Fırsat Maliyeti (Alternatif Maliyet)
Bence iktisadî düşünce birikiminin en önemli kavramlarından biri, Avusturyacı
iktisatçıların önerdiği, fırsat maliyeti (opportunity cost) ya da diğer adıyla “alternatif maliyet” kavramıdır. Avusturya iktisadının iktisat literatürüne en değerli
armağanlarından biri olan bu önemli kavram, sadece iktisadî analizde değil, aslında hayatın her alanında kullanılabilecek zenginlikte, esnek ve doğurgan bir
kavramdır. Kısaca söylemek gerekirse, her şeyin bir alternatif maliyeti vardır.
İktisadî anlamda fırsat maliyeti, kaynakları en iyi kullanım alanında kullanmamakla kaçırılan fırsatı ifade eder. Kaynaklar kıt olduğu için istediğimiz her
şeyi birden üretme olanağımız yoktur. Elde bulunan iki alternatiften biri olarak
A malının üretimini tercih ettiğimiz anda, B malının üretiminden vazgeçmiş,
B’ye fırsat vermemiş oluruz. B malına fırsat vermemekle kaçırdığımız şey, B’den
elde edilmesi muhtemel getiridir. O hâlde, A malını üretmenin (A’ya fırsat vermenin) maliyeti, B’nin (vazgeçilmiş olan) getirisidir. Bu durumda eğer A malının
getirisi B’ninkinden daha yüksek ise sorun yoktur; doğru tercih yapılmıştır. Oysa
B’nin muhtemel getirisi A’nınkinden yüksek ise, A yanlış bir tercihtir, kaynaklar
yanlış yerde kullanılmış, israf edilmiştir. Şimdi bu kavramı hayatın öteki alanlarına uyarlamaya çalışalım.
Aslında hayat yaptığımız tercihlerden ibarettir. Arkadaş seçerken, iş seçerken,
eş seçerken, yaşayacağımız yeri seçerken,.. hayatımız boyunca çok önemli tercihler yaparız. Çoğu kez hayatımızı bu yaptığımız tercihler belirler.6 Her yaptığımız
Burada insan hayatının ne kadarı bilinçli tercihlerden, ne kadarı kendi dışında belirlenmiş “verili” durumlardan oluştuğu
tartışmasına girmiyorum. Felsefî uzanımları, “kader ve insanın sorumluluğu” gibi çok önemli boyutları olan bu tartışmayı
belki başka bir zamana bırakarak, şu kadarını söyleyelim: bazı şeyleri kendi özgür irademizle seçmemiş, belirli koşulların
“içine doğmuş” olma durumu hepimiz için geçerlidir. İnsanın sorumluluğu da, verili durumlar tarafından değil, verili koşullar
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seçimin bir getirisi, bir de maliyeti vardır. Fırsat maliyeti (alternatif maliyet) adını verdiğimiz bu maliyet, o tercihi yapmakla kendisinden vazgeçtiğimiz öteki alternatiflerin kaybettiğimiz getirisidir. Sabahleyin tercihini okula gelmekten yana
yapmış bir öğrenci, o zaman diliminde okulun dışında yapabileceği birçok şeyden
vazgeçmiş demektir. Üniversitede okumayı tercih etmiş birisi, 4-5 yıl boyunca iş
bulup çalışma, iş tecrübesi ve kazanç elde etme gibi alternatiflerden vazgeçmiş
demektir. Büyük şehir yerine bir taşra kasabasında yaşamayı seçmiş birisi, büyük
şehrin sosyal, kültürel, eğitimsel vs. imkânlarından vazgeçmiş demektir.
Bu açıdan bakıldığında, farkında olmalıyız ki, attığımız her adımın, aldığımız
her kararın, yaptığımız her hareketin bir alternatif maliyeti vardır. Bu gerçeğin
farkında olmak ve ona göre hareket etmek bizi daha sorumlu bireyler yapacaktır. Zamanımızı, enerjimizi, paramızı, sağlığımızı, gençliğimizi, yeteneklerimizi,
kendi çabamızla edindiğimiz veya bize bağışlanmış imkânları değerlendirirken
dikkatli, ihtiyatlı, düşünerek, hesap-kitap yaparak ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek durumundayız.7

Girişimcinin Önemi
Avusturya iktisadının iktisat literatürüne katkılarından biri de, girişimcinin önemine yaptığı vurgudur. Daha önceleri üretim faktörleri arasında bile sayılmazken, üretim sürecinde girişimcinin vazgeçilmez önemini kavrayan ve bunu ısrarla
vurgulayanlar, Avusturyacı iktisatçılardır. Modern zamanlarda iyice anlaşılmıştır ki, girişimci -eskilerin deyişiyle, müteşebbis, teşebbüs sahibi- olmadan üretim
olmaz. Benzetme yerindeyse, elinizde un olabilir, yağ olabilir, şeker olabilir; ama
bunların toplamı helva etmez. Bunlar tesadüfen biraraya gelmez; her nasılsa yan
yana getirilmiş un, şeker ve yağ kendiliğinden helvaya dönüşmez. Bunları bir
araya getirecek, belirli oranlarda karıştıracak ve helvaya dönüşmesini sağlayacak
bir ustaya ihtiyaç vardır. İşte üretim sürecinde bu ustanın adı girişimcidir. Emeği, sermayeyi, gerekiyorsa toprağı, öteki girdileri bir araya getirecek, üretimin
organizasyonunu yapacak, belirsizlik ortamında risk alacak ve girdilerin çıktıya
dönüşmesini sağlayacak kilit önemdeki faktör, girişimciden başkası değildir. Dahası, girişimciyi öteki faktörlerden ayıran başka bir özelliği daha vardır. Emeğin,
sermayenin, toprağın çıktıdan alacağı pay, daha baştan, üretim gerçekleşmeden
önce bellidir. Oysa girişimcinin bu faaliyetin sonunda eline ne geçeceği belli
değildir. Girişimcinin başarılı olamama riski vardır; ürettiği malı satamayabilir;
ekonomik kriz veya talep yetersizliği bütün planlarını boşa çıkarabilir; bunun
sonucunda da kâr etmeyi beklerken zarar edebilir, veya büsbütün iflâs edebilir.
içinde önündeki seçenekler çerçevesinde yaptığı bilinçli-iradî tercihler tarafından belirlenmektedir. Bu anlamda yaptığımız
veya yapmadığımız tercihlerin hayatımızın akışını belirleyici bir önemi vardır.
Futbol tutkunlarının yakından âşina oldukları bir söz vardır: “Futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir.” Bu söze nazireyle,
alternatif maliyet kavramının hayatın her alanını kapsayan derin implikasyonlarına bakarak diyebiliriz ki, “iktisat hiçbir
zaman sadece iktisat değildir.” İktisat bilmenin hayatı anlamayı kolaylaştırdığına kuşku yoktur.
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İşte, iktisatçı Knight’a göre kârın kaynağı, kârı meşru bir kazanç hâline getiren
şey budur: girişimcinin belirsizlik ortamında aldığı risk.
Girişimcinin bir de toplumsal değişim ve dönüşümde oynadığı kritik rol vardır
ki, bunu en iyi ifade eden kavram, yine Avusturya iktisadı geleneğinden yetişen
bir iktisatçı olan Schumpeter’in ortaya attığı “kapitalizmin yaratıcı yıkımı” kavramıdır. Buna göre hayatın doğal hareketliliği ve dinamizmi içinde ihtiyaçlar
değiştikçe bazı sektörler önemini kaybeder, bazı mallar satılmaz olur, bazı faaliyetler rağbet görmez hâle gelir. Bu durumu en erken hissedenler, piyasadaki
değişimi koklayanlar ve yeni duruma giden yolları açanlar girişimcilerdir. Girişimciler eliyle bazı sektörler sönükleşir, kaynaklar bazı sektörlerden çekilirken, yerine yeni sektörler, yeni mallar ve hizmetler konmaktadır. Yeni firmaların
eski firmaları, yeni ürünlerin eski ürünleri, yeni teknolojilerin eski teknolojileri piyasadan kovması biçiminde ortaya çıkan “yaratıcı yıkım” süreci, kapitalist
gelişmenin temel dinamiğini oluşturmaktadır (Demir ve Acar, 2005: 433). Aynı
doğrultuda Mises de girişimcinin toplumsal işlevini özenle vurgulamıştır. Ona
göre “piyasanın itici gücü,” teşebbüs eden, geliştiren ve kuramsal olarak düşünen
müteşebbistir. Girişimcinin “toplumsal işlevi,” kaynakların, sermayenin ve emeğin kullanımını, kazançların sağladığı ödüller ve zararların yol açtığı cezalar aracılığıyla, tüketicilerin taleplerini göz önüne alarak düzenlemektir (Mises, 2008).

Fâizin Zaman Tercihi Teorisi
Avusturya iktisadının iktisadî düşünceye önemli katkılarından biri de BöhmBawerk’in “fâizin zaman tercihi” teorisidir. Buna göre insanlar şimdi olanı gelecekte olacak olana tercih ederler. Onları şimdi ellerinde olandan vazgeçmeye,
bir süre beklemeye, tüketimlerini bir süre için ertelemeye ikna etmenin bedeli
ise, fâizdir. Fâize bu yaklaşım, modern zamanlarda “vade farkı” denen şeye çok
benzemektedir. Zira vade farkında da alacaklıyı alacağından bir süre için feragat
etmeye, -şimdi tahsil etmiş olsa- bu alacak sayesinde şu anda satın alabileceği
şeyi bir süre için ertelemeye razı etmek için belirli bir fark ödenmektedir.
Malûm, fâiz çok netameli bir konudur. Bir ucu Kur’ani sınırlara ve inanç alanına girdiği için hassas, üzerinde kalem oynatmanın kolay olmadığı bir konudur. Enteresandır ki, yüzeysel bir bakışla “paranın parayla alınıp satılması,” veya
“ödünç işlemlerinde ödünç verene ödenen fazlalık” olarak tanımlanabilecek fâiz,
yasaklayıcı dinî metinlere ve fetvalara rağmen, tarihin her döneminde Müslüman toplumlarda da yaygın olarak kullanılan bir araç olmuştur. Konunun enine-boyuna tartışılması bu yazının konusu ve kapsamı dışındadır. Burada sadece
şu kadarını söylemekle yetinelim: parasal alış-veriş, ödünç alıp-verme, iş hayatında yabancı kaynak kullanımı hayatın kaçınılmaz kıldığı gerçeklerdendir, bu
bir. İkincisi, Kur’an’ın yasakladığı “riba” ile modern iktisatta “sermayenin fiyatı”
veya “çıktıdan aldığı pay” olarak tanımlanan “fâiz”in birbiriyle örtüşüp örtüşme-
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diği, ya da ne kadarının örtüşüp ne kadarının örtüşmediği bir hayli tartışmalıdır.
Üçüncüsü, modern iktisat birikimini bilenlerin Klâsik İslâmî kaynaklara ilk elden ulaşacak teknik donanımdan yoksun olmalarına karşılık, İslâmî kaynaklara erişimi olanların da modern iktisat birikiminden yoksun olmaları fâizle ilgili
tartışmaları çoğu kez bir “sağırlar diyaloğu”na çevirmektedir. Dördüncüsü, bazı
radikal eğilimli âlimlerin, Kuran’dan bir âyet, yanına iki hadis ekleyerek “fâizin
her türlüsü haramdır, nokta” şeklindeki fetvaları meseleyi çözmemekte, aksine
çözümsüzlüğe davetiye çıkarmaktadır. Beşincisi, meseleyi bütün boyutlarıyla yeniden ele alacak, hem İngilizce hem de Arapçayı iyi bilen, hem Klâsik İslâmî
birikime hem de modern iktisadî birikime hâkim, “kınayanın kınamasından korkmayan,” geçmiş fetvalara “değişmez Kur’anî hakikat” olarak değil, yararlanılması
gereken bir hazine olarak bakan, cesur ve donanımlı bilim adamlarına şiddetle
ihtiyaç vardır.
Avusturyacı iktisatçılardan Böhm-Bawerk’in fâizin zaman tercihi teorisi ile
bugünkü “vade farkı” olgusunun birbirine çok benzediğini, argümanlarının bugünkü tartışmalara zenginlik katabilecek nitelikte olduğunu tekrar vurgulayarak
bu bahsi kapatalım.

Metodolojik Bireycilik
Avusturya iktisadının ayırt edici özelliklerinden biri de, analizlerinde metodolojik
bireycilik (methodological individualism) yöntemini benimsemiş olmasıdır. Metodolojik bireycilik, toplumsal ilişkileri ifade edecek yasalar ya da düzenliliklerin
bireylerin davranışlarına indirgenebileceğini, bu nedenle sosyal bilimlerin en temel yönteminin, bireyin davranışından hareketle toplumsal davranışlara ilişkin
genellemelere gitmek olduğunu savunan bir yaklaşımdır (Demir ve Acar, 2005:
282). Buna göre esas olan bireydir; iktisadî olgular bireyin davranışlarından hareketle anlaşılabilir, açıklanabilir, iktisadî yasalar buradan çıkarsanabilir. Bireysel
davranışa atıfta bulunmadan toplumsal ve iktisadî gerçeklik açıklanamaz.
Buna karşı çıkan yaklaşım ise metodolojik bütüncülüktür (methodological holism). Metodolojik bütüncülük toplumsal olguların sadece onları meydana getiren bireylerin davranışlarının çözümlenmesiyle anlaşılamayacağını; sözkonusu
olguların ancak toplumunun bütününü karakterize eden değerler, yapılar ve kurumlarla ilişkilendirilerek anlaşılabileceğini savunur (Demir ve Acar, 2005: 282).
Buna göre bir bütün, bireysel unsurların veya parçaların toplamından farklı, ondan daha fazla bir şeydir. Bütünün davranışı parçalarının davranışıyla aynı olmak
durumunda değildir. Toplam parçalarına, toplum bireylere, bütün de onu oluşturan unsurlara indirgenemez.
Kişisel olarak bu meselenin henüz çözülmüş bir mesele olmadığını, hattâ kolay
kolay kesin bir sonuca bağlanabilir bir mesele olmadığını düşünüyorum. Bütünün bireylerden büsbütün bağımsız olduğu kuşkusuz ileri sürülemez; muhakkak
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bireylerin davranışları, hareket tarzları bütün üzerinde belirleyici öneme sahiptir.
Ama durum böyledir diye bütün de parçalarına indirgenemez. Topluluğun davranışı bireysel unsurların davranışlarının toplamından ibaret olmayabilir, iki nedenle: sinerji, toplum içinde farklı davranma eğilimi.
Sinerji, bireylerin birbiriyle uyumlu ve birbirinden destek alır bir tarzda hareket ettiği zaman ortaya çıkan zenginleştirici, artırıcı, yaratıcı etkidir. Beyin
fırtınasının yeni alternatifler ortaya çıkarma potansiyeli, nicel birikimlerin nitel sıçramalara yol açma imkânı, birleştirilen güçlerin bireylerin tek tek yapamayacakları şeyleri yapabilir kılma yeteneği bu bağlamda akla gelen olgulardır. Bir de, utanma duygusu, “siyaseten doğru” hareket etme ihtiyacı, toplumsal baskı, kitle veya sürü psikolojisi, “kim vurduya gider” beklentisi, “hayvanî
dürtüler”in harekete geçme imkânı gibi nedenlerle, insanların kendi başlarına
kaldıkları zamanki hareket tarzlarıyla kalabalıkta veya toplum içindeki hareket
tarzı her zaman birbiriyle tutarlı olmayabilir. Dolayısıyla, bu satırların yazarına
göre, sözü edilen iki yaklaşımdan ille de birini diğeri uğruna yok saymadan hem
metodolojik bireycilik, hem de metodolojik bütüncülük yaklaşımlarının dikkate
alınması, yerine göre her ikisinden de yararlanılması, her ikisinin gerçekliği anlama çabalarımıza yapabilecekleri katkılardan azamî ölçüde faydalanılması en
akla yatkın seçenek gibi görünmektedir.

Avusturyacı Konjonktür Teorisi
Konjonktür dalgalarına Avusturyacı yaklaşım, ya da Avusturyacı konjonktür
teorisi de, Avusturya iktisadının iktisadî düşünce birikimine önemli katkıları
arasında sayılmalıdır. 16. Yüzyıl’ın sonları ve 17. Yüzyıl’ın başlarından bu yana
zaman zaman yaşanan krizler, iktisatçıları krizlerin nedenlerini anlamaya ve
açıklamaya yöneltmiştir. Bugün modern makroiktisat literatüründe zengin bir
konjonktür dalgalanmaları külliyatı oluşmuştur. İçinden geçmekte olduğumuz
küresel ekonomik kriz nedeniyle, bu mesele aynı zamanda son derece güncel
bir meseledir. İktisadi faaliyetlerdeki periyodik olmayan ama süreklilik taşıyan
dalgalanmaları açıklamaya yönelik olarak ortaya atılan başlıca konjonktür teorileri arasında şunlar sıralanabilir: Keynesyen, Parasalcı, Yeni Klâsik, Yeni Keynesyen, Politik konjonktür teorisi ve Avusturyacı konjonktür teorisi. Aslında iktisadî
faaliyetlerin bazen canlanıp bazen de durgunlaşmasıyla oluşan, krizlerle ortalığı sarsan konjonktür dalgalarının açıklanmasında en radikal yaklaşımlardan biri
olan Avusturyacı konjonktür teorisinin çoğu makroiktisat kitabında bir alt başlık
olarak bile yer bulamaması manidardır.8
Kısaca belirtmek gerekirse Keynesyen konjonktür teorisi iktisadî dalgalanmaların nedenini talep dalgalanmalarına bağlı olarak ortaya çıkan stok dalgalanma8
Örneğin Türkçe literatürdeki en kapsamlı makroiktisat ders kitaplarından biri olan Yıldırım, Karaman ve Taşdemirin Makroekonomi (2009) kitabının ilgili bölümünde Avusturyacı konjonktür teorisi yer almamaktadır.
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larına bağlamaktadır. Parasalcı (monetarist) konjonktür teorisine göre konjonktür
dalgalanmalarının nedeni para arzındaki dalgalanmalardır. Yeni Klâsiklerin bir
versiyonunda (Lucas) eksik bilgi, diğer versiyonunda (reel konjonktür dalgalanmaları teorisi) maliye politikası değişiklikleri ve teknoloji gibi reel faktörler dalgalanmanın tetikleyicisidir. Yeni Keynesyen konjonktür teorisine göre konjonktür
dalgalanmalarının nedeni nominal (ücret, fiyat) katılıklarıdır. Politik konjonktür
teorisinin de bir versiyonunda (fırsatçı politik konjonktür teorisi) seçim ekonomisi, diğer versiyonunda (rasyonel partizan politik konjonktür teorisi) iktidar adayı
siyasi partilerin işsizlik ve enflasyon konusundaki öncelikleri gibi siyasî faktörler
konjonktür dalgalanmalarının temel sebepleridir. Avusturyacı konjonktür teorisi
ise, -parasalcı yaklaşıma paralel ama ondan daha radikal bir yaklaşımla- parasal
şişkinliklerin, bankacılık sistemi kanalıyla yaratılan para-kredi genişlemesinin,
karşılığı olmayan para sisteminin ve devletin piyasaya düzenleyici ve kurtarıcı
olarak sürekli müdâhale etmesinin konjonktür dalgalanmalarının oluşumunda
belirleyici rolü olduğunu ileri sürmektedir.9
Kriz gelince nasıl hareket etmek gerektiği konusunda da Avusturyacı konjonktür teorisi diğerlerinden ayrılan en radikal yaklaşımı temsil etmektedir. Keynesyen yaklaşım, devletin âcilen piyasaya girmesini, batanları kurtarmasını, para
basıp piyasaya sürerek talebi canlandırmasını önerirken; Monetarist yaklaşım
devletin sadece kısa vadede, paniği önlemek için, piyasayı likidite açısından rahatlatmasını, krize müdâhale aracı olarak para politikasını kullanmasını, piyasayı rahatlattıktan sonra köşesine çekilmesini önermektedir. Buna karşılık Avusturyacı konjonktür teorisi, devletin hiçbir şey yapmamasını, piyasanın fiyatları
düzeltmesini beklemek gerektiğini, krize yol açan sebepleri en başta yaratanın
zaten devlet müdahalesi olduğunu, müdahalenin yeni bir kriz dalgasının tohumlarını ekmek anlamına geleceğini, bu nedenle sağlam para sistemine geçip parasal genişlemeye son vermek ve devleti piyasadan tamamen çekmek gerektiğini
dile getirmektedir.

İktisatta Matematiğin Kullanımı
Avusturyacı iktisatçıların çoğunun bir ortak özelliği de iktisatta matematiğin
kullanımına sıcak bakmamaları, hattâ, Mises örneğinde olduğu gibi, açıkça buna
karşı çıkmalarıdır. Buna göre iktisadî faaliyet esas itibariyle amaçlı insan eyleminin bir parçasıdır.10 Bu davranış laboratuarlarda aynı koşullar altında tekrar
tekrar sınanarak aynı sonucu verecek, matematiksel formüllere dökülebilecek bir
şey değildir. Her an yenilenen, birbirini aynen tekrar etmeyen, her gün yeniden
keşfedilmesi gereken bir olgudur. O nedenle iktisadî analiz matematiğe kurban
edilmemeli, matematik iktisadî analizden dışlanmalıdır.
9

Daha ayrıntılı bir tartışma için bkz. Rothbard (2008) ve Ebelling (2004).

Bu konudaki en önemli müracaat kitaplarından biri, Türkçe’ye de kazandırılmış olan, Mises’in ünlü İnsan Eylemi (Human
Action) adlı kitabıdır (2008).
10
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İngilizce konuşulan dünyada medenî tartışmalarda yaygın kullanılan bir deyimle söylersek, bu görüşü ileri sürenlere bütün saygımla birlikte, “I beg to differ” (müsaadenizle, farklı düşünüyorum). Bu bağlamda, sorulması gereken sorulardan biri, matematik kullanmadan Mises’in çok üzerinde durduğu “rasyonel
hesap” yapılabilir mi, sorusudur. Öyle ya, matematiği kullanmadan nasıl rasyonel hesap yapılacaktır? Mises’in sosyalizme yönelik temel eleştirisi, sosyalizmde rasyonel hesabın yapılamayacağı, çünkü piyasa fiyatlarının olmadığı, çünkü
mülkiyet haklarının korunmadığıdır. Bunların hepsi doğru, sosyalist iktisatçıların altında ezildiği, vurucu eleştirilerdir. Ama unutulmaması gereken bir nokta
da, her türlü fayda-maliyet analizinin, fırsat maliyeti hesabının, kâr-zarar hesabının, iktisadî faaliyeti anlamlı kılacak rasyonel hesabın belirli ölçüde matematik
kullanmayı gerektirdiğidir. Bu bağlamda, benim önerim, ifrat ve tefritten kaçınmak gerektiğidir.
İfrat ve tefritten kaçınmak, iki aşırı uçtan da uzak durmak gerektiğini hatırlatan
bir deyimdir. Herhangi bir konuda takınılabilecek aşırı tavırlardan kaçınmayı ve
“orta yol” üzere olmayı öğütler. Bu satırların yazarına göre iktisatta matematiğin
kullanımı konusunda da bu öğüde uymak ve bir orta yol tutturmak en doğrusudur. Bu orta yol ise, iktisadî analizde matematiği bir araç olarak kullanmak, ama
onu büsbütün matematiğe boğmamak; insanı rakamlara kurban etmemektir.
Bu çerçevede ifrat, bazı Neoklâsik iktisatçıların yaptığı gibi, iktisadı matematiğe indirgemek, sosyal-kültürel boyutu neredeyse yok saymaktır. 20. Yüzyıl
başlarında fizikten ödünç alınan kavramlarla iktisadın evrensel yasaları olan bir
bilim olduğunu göstermeye çalışan Neoklâsik iktisatçılar matematiksel araçları yoğun biçimde kullanmaya başlamışlardır. Bunların açtığı çığırdan yürüyen,
Neoklâsik, Keynesyen, Parasalcı ve Yeni Klâsik iktisatçıların bir kısmı zamanla
işi iyice çığırından çıkarmışlar, iktisadî analizi neredeyse matematiksel analize
indirgemişlerdir. Öyle ki, bugün ABD’nin en tanınmış bazı üniversitelerinin doktora programlarında iktisadî düşünce tarihi ve iktisadî kalkınma konusunda neredeyse hiç ders yer almamakta, buna karşılık -matematik, matematiksel iktisat,
istatistik, ekonometri, matematiksel istatistik, sayısal yöntemler, genel denge
analizi,.. gibi- doğrudan veya dolaylı olarak matematiğe dayalı dersler neredeyse
programın tamamını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bugün müfredat programlarına öncülük eden Batılı üniversitelerin birçoğunda iyi iktisatçı olmanın olmazsa
olmaz koşulu, iyi matematik bilmek ve matematiği bilimsel-akademik çalışmalarında yoğun biçimde kullanmak olarak görülmektedir.
Buna karşılık diğer aşırı tavır olan tefrit, en uç şeklini post-otistik iktisat adı verilen ve son yıllarda kısmen popüler olmuş geleneğin argümanlarında ifadesini
bulan ve matematiği iktisattan tümüyle dışlamayı öneren tavırdır. Neoklâsik iktisadın bakış açısından hazzetmeyen, Klâsik liberal öğretiye soğuk, küreselleşme
sürecine kapitalizmin emperyalist yayılması olarak bakan ve “Neoliberalizm”i
kapitalizme bir hakaret terimi olarak kullanma eğiliminde olan Fransız sosyalistlerinin öncülüğünü yaptığı post otistik iktisat, iktisatta matematiğin kullanımına
şiddetle karşıdırlar. Onlara göre matematik iktisadın insanî boyutunu yok etmek-
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te, sosyal ve kültürel boyutları görmezden gelerek, iktisadı rakamlara indirgemektedir. Başta Mises olmak üzere, kimi Avusturya iktisatçıları da, post otistik
iktisatçılar kadar olmasa da, iktisatta matematiğin kullanımına karşıdırlar.
Yukarıda söylendiği gibi, bu satırların yazarına göre, her iki tavır da yanlıştır;
biri ifrat, diğeri tefrittir. İki yanlış bir doğru etmez; bir yanlıştan kaçarken bir
diğer yanlışa saplanmamak gerekir. Matematiğin iktisattan dışlanması hem rasyonel hesap yapabilmeyi imkânsız kılar; hem de matematik olmadan, ideolojiksiyasî kaygılarla yapılan, sağlam temellerden yoksun, boş spekülasyonların reddedilmesi zorlaşır. Atalarımız “elin ağzı torba değil ki büzesin” demişler; politika
reçeteleri önerirken “ağzı olan konuşmakta,” her önüne gelen bir şeyler söylemektedir. Matematiğin evrensel diline döküp, önerilerimizin altını sayısal analizlerle dolduramazsak, kimin önerisinin daha itibara değer olduğunu kanıtlama konusunda işimiz zordur. O zaman her önerme “sana göre şöyle, bana göre
böyle” retoriğine sıkışan, hiçbir konuda net bir sonuca varamamak sonucu doğuran bir “mutlak rölativizm” batağına saplanmaya mahkûmdur. Bu bataklıktan
çıkabilmenin ve politika yapıcıların önüne akla yatkın, uygulanabilir, alternatif
maliyeti nispeten düşük seçenekler koyabilmenin yolu, rakamların hakemliğine
başvurmaktan geçmektedir ki, bu da iktisatta matematiksel araçların kullanımıyla mümkündür.
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Mises Enstitüsü, özgürlük tutkunları için dünyanın merkezi olarak kabul edilebilir. Mises Enstitüsü’nün, ABD dışında olup da, özgür bir dünyayı savunma
yolunda sağlam tahliller yapmaya can atan, ama -o desteğin yokluğunda- kendini
yalnız hissedip düşüncelerinin isabetinden kuşkuya düşme noktasına gelenler
için, eşsiz bir entellektüel destek sağladığına parmağımı basarım.
Ne yazık ki, Mises Enstitüsü’nün varlığından akademik kariyerinin sonlarına
doğru haberdar olan birisi olarak, Mises Enstitüsü’nün seminerlerinden ve yayınlarından beslenmiş bütün bu genç bilim insanlarını biraz kıskanıyorum doğrusu. Ancak, başka bir açıdan bakınca, profesyonel hayatımın şafağında Mises
Enstitüsü’nden haberdar olmamakla şanslıydım diyebilirim; zira Fransız entellektüel atmosferi dikkate alınırsa, o takdirde beni hiçbir zaman Profesör yapmazlardı…
Sunumumun başlığı Avusturya iktisadına atıfta bulunuyor. Esasen, sadece o
konuyla sınırlı kalmamak şartıyla, ama özellikle, -bu konferansta fevkalade bir
şekilde işlenmiş olan- parasal sistemlerin işleyişi bağlamında Avusturya iktisadının görüşlerine paralel bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.
Bunun yanısıra —benden istendiği üzere— Avusturya iktisadını nasıl keşfettiğimi açıklamak ve bireysel özgürlük dünyasında yaptığım entellektüel seyahatimden bazı dersler çıkarmak istiyorum.

I. Avusturya İktisadının Tutarlılığı
Uzun yıllar, farkında olmadan bir Avusturya iktisatçısı olmuşum. Avusturya iktisadını keşfedince, hayrete düşmüştüm, zira iktisat tam da olması gerektiği gibiydi: aralarında herhangi bir bağlantı olmayan farklı düşünce alanlarının kısmî
teorilerinden oluşan yamalı bir bohça değil, bireyin eylemi hakkında yapılan gerçekçi varsayımlara dayalı, mantıklı bir süreç. İktisat artık tutarlı hâle gelmişti.
Mises’in de isabetle belirttiği gibi, “Öyle ‘işgücü iktisadı’ yahut ‘tarım ekonomisi’ gibi şeyler yoktur. Ortada sadece tutarlı bir iktisat bütünü vardır.”
Şunu da ilâve edebilirdi: “Mikroekonomi ve makroekonomi gibi şeyler de yoktur.” Bundan dolayı, benden bir makroekonomi ders kitabı yazmam istendiği zaman, önce teklifi geri çevirmek aklımdan geçti. Ancak, sonunda kabul ettim, çünkü bu teklif bana şu görüşü dile getirme fırsatı veriyordu: —enflasyon, işsizlik,
büyüme gibi— sözde makroekonomik sorunlar, bireyin davranışına atıfta bulunmadan anlaşılamaz.
İktisatta —ya da, en azından Avusturya iktisadında— olup da fizik gibi, biyoloji gibi öteki bilgi dallarında olmayan büyüleyici bir şey vardı: bütün iktisat, bir
tek prensipten, eylem aksiyomundan, ya da bireysel akılcılık ilkesinden çıkarsanabilirdi. Fizikte bir paradigma değişimi, temel varsayımları tümüyle değiştiren
komple bir entellektüel devrim olabilirdi. İktisatta bu olamaz: insanın eylem yap-
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madığı, ya da bireylerin esas itibariyle irrasyonel oldukları varsayımına dayalı
olarak bir iktisat teorisi geliştirmeye çalışmanın bir anlamı yoktur!
İktisadın kurucu prensipleri ezeli ve evrenseldir. (Bir Fransız Profesör’ün, Arap
Halkı için İktisat başlığını taşıyan bir ders kitabı yazarken inandığının aksine,)
zamanın ve mekânın belirli koşullarına bağlı özel bir iktisat teorisi olabileceğine
inanmak, büsbütün saçmadır.
Uzun zaman, para sistemleri teorisi ve uluslararası parasal sistemler konusunda ders verdim. Fakat, derse başlarken, öğrencileri uyarırdım: “Bu dersi vermekle,
uluslararası para sistemi konusundaki fikirleri ve olguları öğrenmenizi sağlamak
niyetinde değilim. Bu özel alanı, iktisadî düşünme yolunun sadece bir örneği olarak ele alıyorum, o kadar.”
Ardından onlara, ‘bireyler rasyoneldir’ varsayımından başlayarak, parasal sistemlerin nasıl gelişip kendiliğinden organize olabileceği gerçeğini, insanın mantıksal olarak nasıl çıkarsayabileceğini gösterirdim. Parasal sistemlerin işleyişini
tam olarak anlayabilmek için önemli olan şeyin parasal tekniklere odaklanmak
değil, tutarlı bir rekabet, tekel ve kartel teorisine sahip olmak olduğunu izah
ederdim. Başka bir deyişle, bir yanda elde bir rekabet teorisi, bir yanda da parasal
sistemler teorisi yoktur. Tek bir iktisat teorisi vardır.
Ne var ki, iktisat teorisinde tuhaf bir fenomen mevcuttur: bütün iktisatçılar
aynı temel varsayımdan, ‘tercih yapabilen rasyonel birey’ varsayımından hareket
ettikleri hâlde, birbirinden farklı ve hattâ birbirine tamamen zıt bir sürü iktisat
okulu vardır. Bu bir paradoks gibi görünüyor, zira, şayet iktisatçılar aynı başlangıç varsayımlarından hareket ediyorlar ve de mantıklı bir akıl yürütme yapabiliyorlarsa, aynı sonuçlara ulaşmak durumundadırlar.
Bu önemli soruna şimdilik girmeyeceğim. Ama şunu vurgulamama izin verin:
iktisat ders kitaplarının ve kitapçıklarının hemen baş kısmında, her zaman, biri
tüketici davranışı biri de üretici davranışı üzerine iki bölüm karşınıza çıkar, sanki
bu ikisi, davranışları farklı olan iki farklı kişiymiş gibi. Bu, Ludwig von Mises’in
insan eylemi hakkındaki tutarlı görüşüne taban tabana zıttır: insan tatmin elde
etmek için eylemde bulunan (veya üreten) bir bireydir. Anaakım iktisat bundan
dolayı bu tür tutarsızlıklarla doludur: örneğin optimal para miktarını tanımlarken, ya da iktisat politikasına ilişkin bir teori geliştirirken durum budur. Yalnızca
Avusturya iktisadı tamı tamına tutarlıdır.
Pekâlâ, şayet durum buysa, insan merak ediyor, neden, Avusturya iktisadı, görüşler, önyargılar ve değer yargılarıyla zıtlık içinde, katıksız ve sade bir iktisat olarak tanınmıyor. Bu, büyük bir muammadır. Bunun bir izahı şu olabilir: Avusturya
iktisadının bizzat kendisi, tam da, yaygın önyargılarla kavgalı olup, insanlar bunu
kabul edemiyorlar. Paradoksal biçimde, Avusturya iktisadının bilimsel karakterini
teslim etmek yerine, bu yaklaşımı çoğunlukla ideolojik olarak yaftalıyorlar.
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II. Avusturya İktisadına Giden Seyahatim
Onu keşfettiğim zaman bana çok çekici gelen, hâlen de bu özelliğini koruyan tarafı, Avusturya iktisadının işte bu olağanüstü tutarlılığıydı. Bu nedenle, her ne
kadar kendimden bahsetmekten hoşlanmasam da, biraz geçmişime uzanıp entellektüel seyahatim hakkında bir şeyler söylememe müsaade ediniz. Bu konuşmada bana bunu yapmam önerildi.
Lisedeyken veya üniversite öğrencisiyken, kamuoyunda hararetli ideolojik tartışmalar yoktu, insanlar genel olarak bir tür ılımlı sosyal demokrat bir yaklaşımı
benimsemişti. Ancak, entellektüel çevrelerde ve üniversitede, Marksizm aşağı
yukarı anaakım doktrindi.
Kişisel olarak, çocukken bile, sıkı bir anti-komünist idim; Marksizmi anlamıyordum, bana tamamen tutarsız ve despotik görünüyordu. Fakat itiraf etmeliyim
ki, böyle bir ortamda, yine de sosyalist bir eğilim edinmiştim. Ailemin Hristiyandemokrat geleneğe mensup olmasının da etkisiyle, devletin temel görevlerinden
birinin sosyal adâlet olduğu ve kamu işletmelerinin kamunun menfaatlerini gözetecek şekilde işletilmeleri gerektiği görüşündeydim.
Ailemde benden önce hiç iktisatçı olmamıştı. Bundan dolayı iktisatçı olmaya
karar vermem oldukça şaşırtıcıydı. Peki bu nasıl olmuştu? Ülkeler arasında bu
kadar büyük gelişmişlik farklarının nasıl mümkün olabildiğini anlamak istiyordum. Dahası, toplumsal sorunlara yönelik içten gelen doğal bir ilgim vardı, bir
toplumun nasıl işlediğini anlamak istiyordum.
Üniversitede aldığım eğitim bugün iktisat öğrencilerinin aldığından çok uzaktı. İyi duygular, iktisat tarihi ve aşağı yukarı iyi yorumlanmış bazı iktisat teorisi kavramlarının bir tür karışımıydı. Matematik, istatistik ve ekonometri ancak
müfredatın en sonunda devreye giriyordu.
Bu oldukça yarım yamalak eğitime rağmen, iki önemli şey öğrendim. Birincisi, iktisat teorisinin mevcut olduğunu ve iktisadî gerçekliği anlamanın yegâne
yolunun bu olduğunu keşfettim. O zamandan bende kalan —her zaman öğrencilerime de aktarmaya çalıştığım— sağlam bir inanç, teoriden daha pratik bir şeyin
olmadığıydı. İkincisi, mikroiktisattan öğrenmiştim ki, bireyin davranışına atıfta
bulunmadan bir toplumun işleyişini anlayamazdınız.
Her nasılsa, pek tatmin olmuş değildim; çünkü iktisat teorisinin mevcut olmasına, birçok başka ülkede de öğretilmesine rağmen, benim onu yeterince bilmediğim hissiyatı içindeydim. Neyse ki, aynı tatminsizlik hissiyatını aynı üniversiteden tanıdığım bazı başka öğrenciler de paylaşıyordu. Aralık 1961’de, üniversitede
hocalarımızın bize öğretmediği şeyi kendi kendimize öğrenmek için birlikte çalışmaya karar verdik. Bu nedenle Jean-Baptiste Say İktisat Teorisi Seminerini tesis ettik. Üyelerin kaleme aldığı araştırma makalelerini tartışmak üzere her hafta
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toplandık. Sürekli gelir hipotezi üzerine de ortak bir kitap yazdık. Böylelikle Milton Friedman’ın çalışmalarına âşinalık kazanmış olduk. Her ne kadar her birimiz
farklı konulara ilgi duysak da, Chicago Okulu takipçileri hâline geldiğimiz söylenebilirdi. Bu yaklaşımın isabetle bilimsel, mantıklı ve bireyci ilkelere dayandığı
kanısındaydık. Böylece Chicago iktisadı klâsik liberal eğilimlerimiz ile iktisada
bilimsel bir yaklaşım arzumuzu uzlaştırmayı mümkün kılıyordu. Bu eğilimler o
zaman Karl Popper’dan okuduğum birçok eser tarafından da tahkim ediliyordu.
Gayet açıktır ki seminerimize böylesi bir isim vererek, iki şeyi vurgulamak
istemiştik: iktisat teorisine olan büyük merakımız ve klâsik liberal eğilimimiz.
Zamanın entellektüel atmosferinde bunların her ikisi de provokatif olarak algılanırdı, ama bunu bilerek yapmıştık. İktisatta bütün araştırmacıların tamamen
birbirinden izole vaziyette çalışmalarının beklendiği bir zamanda “kollektif araştırma” yapmak da biraz utanılası bir durum olarak görülüyordu. Bütün bunların
üstüne bir de, American Economic Review gibi Anglo-Sakson yayınları okuyorduk
ki, bizim en büyük günahımız da bu olmalıydı! O zaman hocalarımızın çoğu bize,
dışarıda geliştirilmiş olandan tamamen farklı bir Fransız iktisat bilimi geliştirmek zorunda olduğumuzu söylerlerdi. Bu tür yabancı yayınların okuyucuları olarak bizler, “Amerikan emperyalizminin takipçisi” olmakla suçlanıyorduk.
Bu noktada Jean-Baptiste Say Seminerlerinin Paris-Dauphine Üniversitesinde
bugün hâlâ devam ettiğini belirteyim. Bazılarımız hâlâ Chicago Okulu takipçisi
veya Kamu Tercihi Okulu’na yakın duruyor, bazılarımız Avusturya-okulu iktisatçısı. Ama hepimiz (klâsik anlamda ya da kelimenin Avrupa’da kullanılan anlamıyla) liberaliz; çünkü inanıyoruz ki bireysel davranışa müracaat etmeden herhangi
bir ekonomik veya sosyal problemi anlamak imkânsızdır.
Hakikati keşfetmenin çeşitli yolları vardır: bazıları için o daha en başlarda gün
yüzüne çıkabilir; bu bağlamda, Mises Enstitüsü’nü ömrünün erken çağlarında
keşfeden insanlar şanslı insanlardır. Ötekiler gerçeği daha yavaş, adım adım keşfetmektedirler.
Böylece, Keynesyen fikirlerin kısmen ilham verdiği, oldukça gevşek bir eğitimin ardından, üniversitede bir Chicagocu, daha özelde de bir Friedmancı olmuştum. Fakat Friedmancı olmak biraz tabuydu, bugün bile hâlâ öyledir. Bir örnek
vermek gerekirse, eski Başbakan Michel Rocard, bir defasında “Friedman bir medeniyet tahripçisidir” demiştir. Yakın geçmişte de demiştir ki, Milton Friedman’ın
ölümü talihsiz bir olaydır. Şayet ölmemiş olsa, Uluslararası Adâlet Divanı tarafından insanlığa karşı suç işlemekten tutuklanabilirdi. (Rocard’a göre, finansal
krizin sebebi, Friedman’ın serbest piyasa yönelimidir.)
Her neyse, Friedman bireysel özgürlüğü savunuyordu ve, benim için, anaakımdan ayrılırken çıktığım entellektüel seyahatimin ilk durağı buydu. Dahası,
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inanın bana, o zamanlar Friedman destekçisi olmak ve de Jean-Baptiste Say semineri diye bir şey tesis etmek biraz cesaret gerektiren bir şeydi.
Esnek döviz kuru sistemini savunuyordum, ki bu da o zamanlar çok tuhaf
karşılanıyordu. (Örneğin, doktora tez jürimin üyelerinden biri olan, daha sonra başbakanlık da yapmış olan Raymond Barre tuhaf karşılayanlardan biriydi.)
Birilerinin sabit kurlara dayalı bir dünya hayal etmesini gayet iyi anlıyorum:
meselâ gerçek bir altın-standardı sistemi altında bu olabilir. Ama, ulusal paralar
varoldukça ve de para otoriteleri bağımsız para politikaları uygulamak istediği
sürece, bu paralar farklı mallar gibidir, dolayısıyla bunların göreli fiyatları da
döviz piyasasında belirlenmek durumundadır. Hayatım boyunca, bir sabit döviz
kurunu koruyormuş gibi görünüp de, bu arada enflasyonist politikalar uygulayan
ve sonra da isabetsiz bir şekilde “ödemeler dengesi sorunları” olarak adlandırılan
sorunları çözmek için çok ciddî tahripkâr döviz kontrolleri devreye sokan resmi
yetkililer tarafından harap edilen o kadar çok ülke görmüşümdür ki! Bundan dolayı, para otoritelerinin para yaratmaya dönük enflasyonist eğilimlerini dizginleyecek araçlar ortada yoksa, ben hâlâ esnek döviz kurlarını tercih ediyorum.
Doktora tezimden az önce söz ettim. Başlığı şuydu: “Açık Ekonomilerde Parasal Denge.” Bütün hayatım boyunca olduğu gibi, o zaman da para ve parasal
sistemler çok ilgimi çekiyordu. Tezim esas itibariyle Robert Mundell tarafından
geliştirilmiş olan teorik yaklaşıma dayanıyordu. Tezimle ilgili biraz araştırma
yapmaya başlayınca, Robert Mundell’in American Economic Review’da çıkmış bir
makalesine rastladım. Bu bende bir şok etkisi yaratmıştı: tezimi yazmak için gereken araçları bulmuştum.
Aslında, Mundell tarafından geliştirilmiş olan ve ‘politika karışımı’ olarak bilinen yaklaşım, Chicagocu ve Keynesyen karışımı bir yaklaşımdı. Daha sonra bu
yaklaşıma çok eleştirel bakar hâle gelecektim. Fakat benim entellektüel yolculuğumda gerekli bir adımdı.
Daha sonra, Hayek’i keşfettim (“The Use of Knowledge in Society” [Bilginin
Toplumda Kullanımı] veya, belki de, “The Confusion of Language in Political
Thought” [Siyasal Düşüncede Dil Karmaşası]): bu da bir diğer entellektüel şoktu.
Hasretini çektiğim yaklaşım işte buydu!
Aşağı yukarı aynı günlerde, serbest piyasaların işleyişi konusunun tartışıldığı
bir konferansa parasal problemler konusunda bir rapor sunmaya davet edildim.
Hayek’in Para Rekabeti (Currency Competition) adlı çalışmasından bir sayfa okudum, o kadar heyecanlandım ki, zihnim kendi kendine çalışmaya başladı ve ben
raporumu bir çırpıda yazdım. Daha sonra da dönüp Hayek’in ilgili kitapçığının
kalan sayfalarını okudum.
Easen, Hayek’ten öğrenciliğim sırasında haberim olmuştu, fakat ondan mazide
kalmış eski moda bir iktisatçı olarak söz ediliyordu, hattâ onun hayatta olma-
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dığını sanıyordum. Bir süre sonra onunla tanışma mutluluğunu yaşadım. Çok
sayıda anılarım var, ama ben sadece birini aktaracağım: 1980 yılında küçük bir
grup serbest piyasa iktisatçısı ile milletvekili Friedrich Hayek’i Parlamento’da
bir konuşma yapmak üzere davet etmişti. Konuşmadan sonra, akşam yemeği için
Paris’in meşhur lokantası La tour d’argent’a gittik. Birden, yemek sırasında, Hayek restorandan bir posta kartı alıp şu cümleyi yazdı: “Piyasa sadece daha iyi bir
adaptasyon değildir, sürekli değişen şartlara yeniden adapte olma zorunluluğuna
adaptasyondur.” Tam Hayek’lik bir cümle değil mi?
Ne yazık ki, Ludwig von Mises’le tanışma şansım hiç olmadı. Yine de, Hayek’in
çalışmalarını keşfettikten sonra, aynı heyecanla Mises ve Rothbard’ı da keşfettim.
Bu tedrici yaklaşım beni şu kanaate ulaştırdı: insanlara karşı hoşgörülü olmak
gerekir, ama fikirlere karşı değil. Çoğu kişi doğru fikirlerle karşılaşma ayrıcalığına sahip olmamıştır; bu insanlar o fikirleri keşfetmek zorundadırlar, böyle bir
keşfi gerçekleştirmenin de çok çeşitli yolları vardır. İşte bu nedenle insanlara
karşı hoşgörülü olmak, farklı görüşlere sahip olabileceklerini, ya da neden olmasın, gerçeğin küçük bir parçasından haberdar olabileceklerini kabul etmek gerekir. Ancak, sağlam kanaatleriniz olduğu zaman, inandıklarınızdan taviz vermeme
anlamında, hoşgörülü olmamak durumundasınız.
Avusturyacılar çoğunlukla aşırı ve hoşgörüsüz olarak kabul edilirler. Sağlam
ve samimi kanaatleri vardır, ama bunlar tartışmaya açık olmak durumundadır;
tedrici bir yaklaşımın mevcut olduğunu, zaman zaman da farklı yaklaşımlar arasında bir uyum veya yakınlaşmanın mümkün olabileceğini kabul etmek gerekir.

III. Chicago ve Avusturyacılar
Daha önce de söylediğim gibi, birinci Mundell’in politika karışımı yaklaşımı,
kendisinin Chicagocu-Keynesyen eğilimi sebebiyle çok tartışmaya açıktı. Ama
aynı şeyi ikinci Mundell (onun “ödemeler dengesine parasal yaklaşım”ı) için
söyleyemem. Açıkçası, ödemeler dengesine fazla kafayı takmamız gerekmiyor,
nihayetinde bu bir hesaptan başka bir şey değildir. Dahası, “ödemeler dengesi
sorunları” denen sorunları çözmenin en iyi yolu ödemeler dengesiyle ilgili istatistikleri toplayıp yayımlamaya son vermekten geçer. Ancak, ödemeler dengesine
parasal yaklaşım, sabit kur uygulayan farklı ülkelerin para politikaları arasındaki
karşılıklı bağımlılığa gayet yararlı bir ışık tutmuştur.
Vurgulanması gereken bir husus daha var. Deflasyondan korkan çoğu iktisatçının aksine, Robert Mundell deflasyondan –para arzındaki azalmadan— korkmayı
bırakın, deflasyonun arzu edilir bir şey olduğunu vurgulamıştır. Esasen, malların
ve varlıkların miktarına kıyasla para miktarı azalırken, paranın alım gücü artıyor
demektir, böylece bireylerin daha fazla reel nakit dengeleri olmaktadır. Bu arada,
reel balanslar bir üretim faktörü olarak kabul edilebileceği için, bunlar ne kadar
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çoksa, öteki faktörlerin getirisi o kadar yüksek demektir. Böylelikle, deflasyon
reel faiz oranını artırmaktadır.
Bu görüş Avusturyacılar tarafından açıkça kabul edilmiş bir görüştür. Fakat
Robert Mundell gibi bir Chicagocunun yalnızca para yaratmanın –ya da para tahribatının— genel fiyat seviyesi üzerindeki toplam etkisine önem verdiği de bir
gerçektir. Mises ve Hayek’in iş çevrimi [konjonktür dalgası: business cycle] teorilerinin hayatî önem taşıyan bir unsurunu hesaba katmamaktadır ki, bu da paranın ekonomiye hangi yoldan girdiği ve para yaratmanın göreli fiyatlar üzerindeki
etkisidir. Şu anki finansal kriz—daha sonra bu konuya tekrar döneceğim—bu görüşün mükemmel bir yansımasıdır: burada en rahatsız edici olan husus, ABD’nin
geçmişte uyguladığı genişletici para politikalarının enflasyonist etkisi değil, göreli fiyatlarda ve fâiz oranlarında meydana gelen ciddî değişmeler ve bu politikanın getirdiği derin dengesizlik hâlidir.
Anaakım görüşlerin aksine, Avusturyacı iktisatçılar bilirler ki, hiçbir toplumda
para yaratılmasına ihtiyaç yoktur. Başka bir deyişle, belirli bir miktar para var oldukça, buna yeni bir miktarın ilâve edilmesine gerek yoktur; gerekli olan bunun
tam tersidir. Esasen, bireyler nominal nakit balanslarına değil, reel nakit balanslarına gereksinim duyarlar. Reel nakit balansları yaratmanın tek yolu da nominal
nakit balanslarını azaltmaktan geçer. Bu önemli bir gerçektir, ama çoğu kişi bunu
kabul etmez. Belki bunun nedeni, —yeni paranın, yeni kredinin karşılığı olarak
yaratıldığı— zamanımızın mevcut parasal sistemlerinin sınırlı çerçevesi içinde
düşünmeleridir. Bu yeni kredilerin ekonomiyi canlandırabileceğine inanırlar.
Oysa Avusturyacı iktisatçılar bu tür bir sürecin tehlikeli bir yanılsama olduğunu
açıkça göstermişlerdir: para otoriteleri, tasarrufların miktarı, eylem hâlindeki bireylerin serbestçe karar verdiğinden daha yüksekmiş gibi davranırlar. Ne yazık
ki, yanılsamalar fazla uzun süremezler, tam da şu anda şahit olduğumuz gibi.

IV. Parasal Sistemler Hakkındaki Görüşler
Finansal krizle ilgili mevcut sorunlara girmeden önce, parasal sistemler hakkındaki görüşlere biraz daha değinmek isterim. Burada parasal sistemlerle ilgili komple
bir teori geliştirmek niyetinde falan değilim. Ama, bir kez daha kendi geçmiş entellektüel tecrübeme dayanarak, iktisat teorisinin biricikliğini yeniden vurgulamak
isterim; en azından Avusturyacıların tutarlı yaklaşımı altında durum budur.
Seksenli yıllarda telekomünikasyon bakanı olan bir arkadaşım benden bu sektörün liberalizasyonu konusunda bir rapor yazmamı istedi. Telekom sektörü hakkında fazla bir bilgim yoktu ve benim anlamadığım sözcüklerden kurulu özel
bir dil konuşan teknisyen bakan danışmanlarıyla haşır-neşir olmak durumunda
kaldım. Fakat çabucak anladım ki, parasal sistemleri çalışırken edindiğim veya
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geliştirdiğim fikirler her tür ağ faaliyetine uygulanabilirdi, en azından aklınızda
doğru bir rekabet, tekeller ve karteller yaklaşımı mevcutsa.
Anaakım iktisat tamamen gelişigüzel bir rekabet—saf ve tam rekabet—tanımı
üzerine bina edilmiştir. Bu kavram daha özelde şunu ima eder: tamı tamına aynı
ürünü üreten çok sayıda üreticinin bulunduğu ortamda rekabet hâkim olur. Bu
teorinin gerçeklikle uzaktan yakından alâkası olmayıp, saf bir entellektüel oyun
olarak kabul edilebilir. Oysa bu bir norm olarak kabul edilmekte ve antitröst politikaların çoğunun temelini oluşturmaktadır.
Şayet bu teoriye tutunacak olursak, açıktır ki telekom gibi ağ endüstrilerinin
yanısıra, parasal alanda da rekabetin varlığı kabul edilemez, zira adı geçen mallar
ve hizmetler alanında çok sayıda üreticinin olmamasının birçok nedeni var gibi
görünmektedir. Meselâ “doğal tekeller” adı verilen şey vardır. Anaakım iktisatçılara göre, rekabetin hüküm süremeyeceği bu tür durumlarda, devlet müdahalesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Oysa bu geleneksel rekabet tanımı Avusturyacılar açısından anlamsızdır; bunun nedeni, hem bu tanımı gerçekçi bulmamaları, hem de Avusturyacıların sonuçları değil, süreçleri önemsemeleridir. Üretici sayısıyla ilgilenmezler, ama bir
piyasanın gelişmesini sağlayan süreçle ilgilenirler: piyasaya giriş serbestisi olduğu sürece, bu sürecin sonucu ne olursa olsun, rekabet hâkim olacaktır.
Şimdi, rekabet —saf ve tam rekabet varsayımının söylediğinin aksine— farklılaşma demektir; çünkü rekabet üreticileri işlerini başkalarından iyi yapmaya,
kendilerini farklılaştırmaya teşvik eder. Ancak birçok ürün için üreticilerden ve/
veya tüketicilerden gelen homojenleşme talebi sözkonusudur. Farklılaşmanın optimal derecesini—ki aynı zamanda homojenleştirmenin optimal derecesi anlamına da gelir—bulmak her toplumun çözmesi gereken ciddî sorunlardan biridir.
Farklılaşma derecesini belirlemenin iki yolu vardır: ya bireylerin serbestçe
aralarında alışveriş yapmalarıyla belli olur; ya da devlet tarafından önceden karar verilerek olur (Euro’nun devreye sokulmasında olduğu gibi). Ama bu durumda kimse seçilen üretken yapının optimal olup olmadığını (bireylerin isteklerine
karşılık gelip gelmediğini) bilemez. Kısaca piyasada serbestçe belirlenme tek anlamlı çözümdür, çünkü—anaakım iktisatçıların varsaydıklarının aksine—optimalite dışarıdan belirlenemez, sadece olayla ilgili bireyler tarafından belirlenebilir.
Optimal farklılaştırma veya homojenleştirme derecesi ilgilendiğimiz faaliyete göre değişebilir. Bunun o faaliyetin içerisinde olanlar tarafından belirlenmesi, buna yukarıdan birilerinin karar vermemesi gerekir. Rekabetin “Avusturyacı”
tanımına bakınca olayın netleştiği görülecektir: önemli olan süreçtir (giriş serbestisi), sonuç (üretici sayısı) değil. Homojenleştirmenin zaman zaman arzulanır görünmesi, yegane mümkün piyasa yapısının homojen mal üreten bir tekel
piyasası olmasını ima etmez. Bir mal, aynı malı üretmeye karar vermiş olan çok
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sayıda üretici tarafından, çeşitli araçlarla üretilebilir. Başka bir deyişle, üreticiler
kartel oluşturmaya karar verebilirler.
İşte bu nedenledir ki, Quarterly Journal of Austrian Economics’de yayımlanmış
bir makalemde, karteller hakkında olumlu bir görüş ileri sürdüm. Karteller genellikle, tekelci bir pozisyon yaratıp tüketicilerden ekstra kâr sağlamaya çalışmak
amacıyla üreticilerin aralarında yaptığı anlaşma olarak tanımlanır. Oysa, gerçekte bir kartel, farklı üreticilerin ürünlerini homojenleştirme ve birbiriyle ikame
edilebilir hâle getirmeye yönelik bir işbirliği girişiminden başka bir şey değildir.
Dolayısıyla, kartel işbirliği demektir; fakat işbirliği resmi birimler arasında cereyan ettiğinde iyi bir şey olarak görülürken, özel sektör birimleri arasında olduğu
zaman zararlı bir şey olarak görülmekte, insanlar tarafından çoğunlukla danışıklı
dövüş olarak nitelendirilmektedir. Bu durum doğru ifadeyi bulmanın zorluğuna
bir örnek teşkil etmektedir, zira sözcüklerin çoğu örtük bir normatif anlam taşımaktadır. İlâve bir örnek olarak, Avrupa Birliği içinde harmonizasyon politikalarının yararlı olduğuna insanlar kolayca ikna olmaktadırlar, çünkü “harmonizasyon” ülkeler ve bireyler arasında bir harmoninin varlığını ima etmektedir. Oysa
“harmonizasyon” aslında “cebrî kartelizasyon” ya da “rekabet yokluğu”ndan başka
bir anlam ifade etmemektedir.
Kamusal bir merkez bankası olmaksızın serbestçe yaratılmış bir parasal kartel
altında, farklı bankalar kendi parasını piyasaya çıkarmakta, fakat bu paraların birbiriyle tam olarak ikame edilebilmesini mümkün kılan düzenlemeler yapmaktadırlar, ki bu da para kullananların avantajınadır. Örneğin, gerçek bir altın standardı altında, bankalar çıkardıkları para için iki tür konvertibilite garantisi verirler:
•

Altın cinsinden bir garanti, ki her banka kendi garantilerinden sorumludur. Bu demektir ki eğer biri gereğinden fazla para basıyorsa, karşılığını
altın olarak temin edemez ve iflâs edebilir. Bundan dolayı, para basanlar
çok fazla para basmama baskısı altındadırlar.

Para kartelinin öteki üyeleri tarafından basılan paraların bütün bankalar tarafından tanınmasını sağlayan bir garanti; bu sayede farklı paraların ikame edilebilirliğinin sağlanması, ki bu da her bir paranın daha geniş bir dolaşım potansiyeline sahip olması, böylece daha talep edilir olması anlamına gelmektedir.
Bu durumda, para alanının optimal boyutu piyasa tarafından belirlenmektedir.
Fazla miktarda para basımı riski düşüktür, çünkü,
•

Her bir banka konvertibilite garantisi vermekle yükümlüdür.

•

Bir karşılıklı gözetim sistemi mevcut olabilir.

Bundan dolayı, bu tür bir sistemde sistemik risklerin meydana gelme ihtimali
yoktur. Aksine, bankaların ulusal para yasalarıyla dış rekabete karşı korunduğu
ve—merkez bankasının son ödünç mercii olma işlevi dolayısıyla—gereğinden
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fazla para yaratmaya eğilimli olduğu, kamusal bir merkez bankasına dayalı şimdiki parasal sistemlerde sistemik risk mevcuttur.
Şimdi, altın standardının en iyi para sistemi olduğuna veya %100 rezerv sisteminin tercih edilmesi gerektiğine biz dışarıdan karar vermemeliyiz. Tecrübe
etmeliyiz, parayı piyasaya sürenlerle onu kullananların para piyasasına serbestçe
girmelerine imkân vermeliyiz.
Burada, Mises Enstitüsü’nün düzenlediği bu faaliyette, üzülerek belirteyim ki,
%100 rezerv oranı sistemini ille de destekliyor değilim. Ama serbest para ve kapitalist çözümlerden yanayım. Bankaları ve öteki kurumları fiat para yaratmaktan alıkoyamazsınız. Fakat para yaratmanın ve para yaratımında istikrarsızlığın
belirli limitlere tâbi olduğu bir sistem dizayn edebilirsiniz.

V. Finansal Kriz
Burada, iş çevriminin doğru teorisinin mabedinde, finansal kriz hakkında konuşmam biraz cüretkâr görünebilir. Bu sıralar, geçtiğimiz aylarda, Mises Enstitüsü
beni entellektüel açıdan besledi, bu durum da olayları daha iyi anlamama ve
Fransa’da daha iyi izah etmeme yardımcı oldu.
Açıkçası, mevcut kriz, Avusturyacı iş çevrimi dışında geçerli bir iş çevrimi teorisi olmadığını teslim etmeleri konusunda insanları ikna etmiş olmalıdır. Oysa,
her ne kadar dünyanın hiçbir yerinde krizin sebebi aşırı kapitalizm olmadığı,
durum açıkça bunun tam tersi olduğu hâlde, durmadan aynı teraneler tekrarlanmaktadır: piyasaların kendi kendini düzeltmesi başarısız olmuştur; öyleyse hep
birlikte devletin geri dönüşünü kutlamak durumundayız.
Avusturyacı iktisatçılar tarafından zaten çok önemli şeyler söylenmişken, niyetim finansal krizin ayrıntılı bir tahlilini yapmak değil. İzin verirseniz, bu krizin
kapitalizmin krizi olmadığını, devlet müdahaleciliğinin krizi olduğunu vurgulamak üzere birkaç noktanın altını çizeyim.
•

Reel tasarruflar yoktur, en azından pek çok gelişmiş ülkede durum budur.
Daha da önemlisi özsermaye yoktur, yani sermaye üzerinde reel mülkiyet
hakları mevcut değildir, bir sermayedar yokluğu sözkonusudur. Kapitalizm
sermaye sahipliği demektir, sermaye üzerinde mülkiyet hakları demektir.
Oysa bizim sermayesiz ve sermayedarsız bir sahte-kapitalizmimiz vardır.
Dünyanın daha çok kapitaliste ihtiyacı vardır. Bu kadar düşük özsermaye
olmasının bir nedeni vergi politikalarıdır. Genellikle söylendiğinin aksine,
çoğu vergi sisteminde sermaye gereğinden fazla vergilendirilmektedir.

•

Para otoriteleri para ve kredi yaratımında bu gönüllü ve reel tasarruf yokluğuna bir çare bulmaya çalışmaktadırlar.

Bugün ortaya çıkmış olan iş çevrimi (konjonktür dalgası) maliye politikası ile
para politikasının bir anlamda ortak sonucudur:
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Şimdiki krizde, 21. Yüzyıl’ın başında Fed’in genişletici para politikası yüzünden, dünya düşük fâizle elde edilebilecek muazzam miktarda likiditeye boğuldu, böylece finansal kuruluşlar için kısa vadeli finans konusunda büyük fırsatlar
doğdu.
Yine de, insan finansal kuruluşların neden bu kadar kısa vadeli çalıştıklarını ve
geleceği tahmin edemediklerini merak ediyor. Bunun bir nedeni cehalet olabilir:
bankacıların çoğunun Avusturyacı iş çevrimi teorisinden haberi yoktur. Fakat
bundan başka bir neden daha var ki, o da gerçek sermayedarların, yani sermaye
sahiplerinin yokluğudur. Büyük bankalar, kararların çok sayıdaki ortaklar tarafından değil, yöneticiler tarafından alındığı bir tür bürokratik kurumlardır. Yöneticiler sermayedar değil, ücretli çalışanlardır. Ücretli çalışanlar ise—sermayedarların aksine—kısa vadeye odaklıdır: Rasyonel biçimde, kısa dönemde gelirlerini
maksimize etmeye çalışırlar. Çalıştıkları bankanın iflâsı hâlinde kaybedecekleri
bir sermaye yoktur. Belki bir süre için işlerini kaybedebilirler, ama sahip oldukları beşerî sermaye yerinde durmaktadır.
19. Yüzyıl’da bankaların sahibi gerçek sermayedarlar idi; bankaların özsermayesi bilançolarının %60 ile %80’i arasında değişiyordu: bankacılar bizzat kendi
paralarını ödünç veriyor veya yatırım yapıyorlardı, bu yüzden de sorumlu davranıyorlar ve aşırı risk almıyorlardı.
Artık, merkez bankalarının bulunduğu, bankacılık kararlarının sermayedarlar
tarafından değil yöneticiler tarafından alındığı bir sınırlı kapitalizm dünyasındayız. Finansal krizin derinlerde yatan nedeni budur.
Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin yanısıra, birçok politikacının, gazetecinin ya da akademisyenin de iddia ettiğinin aksine, kapitalizmi regüle etmeye de, kapitalizmin ahlâkını iyileştirmeye de gerek yoktur. Kapitalizmin yeniden
ihyasına gerek vardır.

VI. Krizi Tedavi, Kapitalizmi Tamir Etmek
Nasıl yapmalı?
Kısa dönemde, öyle görünüyor ki, finansal sistemi kurtarabilecek olanlar yalnızca devletlerdir. Genel bir güven yokluğu sorunu vardır, bu da bankaları, potansiyel iş ortaklarının iflâs edebileceği korkusuyla, birbirine ödünç verme konusunda isteksiz davranmaya itmektedir. Devlet mümkün yegâne aracı olarak görünmektedir, zira onun iflâs edememe gibi kendine özgü bir ayrıcalığı bulunmaktadır. İronik biçimde, insanlar bu olguyu devlet müdahalesinin zorunluluğunun bir
kanıtı olarak değerlendirmektedir. Daha açık olarak söylersek, bu olgu, bir finansal sistemin bir nihaî ödünç vericiye ihtiyacı olduğu ve bunun da bir kamu kuruluşu olması gerektiği fikrini meşrulaştırır görünmektedir. Fakat, çoğu zaman
olduğu gibi burada da, bir şeyi kurtarabilecek yegâne mercinin aynı zamanda onu
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tahrip eden merci olduğu anlaşılmaktadır. Para otoritelerini kurtarma kararlarından dolayı kutlamak yerine, onları sorunu yaratmakla suçlamak gerekir.
Devlet müdahalesi taraftarlarının ileri sürdüğü başlıca argümanlardan biri, finansal sistemin toptan çökme tehlikesidir. Evet müdâhale olmamış olsa daha
fazla banka batabilir, normal bir sorumlu kapitalizm sisteminde olması gereken
de budur zaten. Yine de, tipiktir ki, son aylarda, birçok iflâs eden banka başka
bankalar tarafından satın alınmıştır; bu demektir ki finansal sistem içinde çok çeşitli durumlar olabilmektedir. Yine açıktır ki, batan bankaların yöneticileri devlet
tarafından kurtarılmayı tercih ederler, çünkü bu durumda işlerini koruyabilirler;
oysa başka bir banka tarafından satın alınma hâlinde, muhtemelen işlerine son
verilecektir.
Uzun dönemde çözüm kesinlikle kapitalizmin ihyasıdır. Bu ise devletin rolünün azalması ve vergi sistemlerinin sermaye birikimiyle daha dost olmasını ima
etmektedir. Bu aynı zamanda para politikasının sonunu, ve mümkünse, merkez
bankalarının ortadan kalkmasını ima etmektedir.
Son olarak, özel bir soruna değinmek istiyorum: öyle görünüyor ki, finansal
meselelerde, ölçek ekonomilerinden sağlanan kazançlar sözkonusudur. Fakat çok
büyük firmaların da sermayedarlar tarafından değil yöneticiler tarafından yönetilme riski vardır, aynen şimdi olduğu gibi.
Ölçek ekonomilerinin varlığına ikna olmuş değilim, en azından bütün bankacılık
faaliyetlerinde. Özellikle yüksek bir entellektüel içeriği olan pazar faaliyetlerinde
ölçek ekonomileri olabilir: bir finansal piyasanın analizi yapılınca, her ölçekte alım
satım yapılabilir. Bunun bir sabit maliyetleri vardır, bir de ölçeğin büyümesinden
doğacak bir kazanç sözkonusudur. Bu arada risk de vardır: şayet analiz yanlışsa,
alınacak karar büyük bir zarara da yol açabilir. Bu açıdan, analizlerde çeşitlenme,
bir portföydeki varlıkların çeşitlendirilmesi kadar faydalı olabilir.
Kasaca, bana öyle gelmektedir ki, en iyi kurumsal çözüm finansal karteller yaratılmasını içermektedir. İflâs edebileceklerinin farkında olan sorumluluk sahibi
sermayedarların sahibi olduğu, ama her türden eşgüdüm süreçleriyle birbirine
bağlanmış çok sayıda kapitalist bankadan oluşan sistemlerdir bunlar. Böylece,
örneğin yatırım ve risk alma kararları bağlamında şayet ölçek ekonomileri varsa,
bir bankacılık kartelinin üyeleri, bu özel görev için hepsinin ortaklaşa sahip olduğu bir yan kuruluşa müracaat edebilirler. Bu tür bir yapının bir avantajı, üyelerin
sorumluluk taşıması ve karşılıklı gözetim sistemleri kurmaya teşvik edilmesidir.
Bir parasal ve finansal kartel, bazı faaliyetlerin ve yönetimin gerçek sermayedarlar ile barıştırılmasını büyük ölçüde mümkün kılacaktır.

Sonuç
Şimdiki kriz kapitalizmin krizi değil, devlet müdahaleciliğinin krizidir; bu aynı
zamanda iktisadî sorunlara mekanik yaklaşımın da bir sonucudur. Para politi-
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kasının ve büyük bankaların sermayedarlar tarafından değil de yöneticiler tarafından yönetilmesinin rolünü hâlihazırda vurgulamış durumdayım. Buna bir de,
bireylerin davranışlarına ve müşevviklerine yeterince dikkat edilmeyip, matematiksel işletme modellerine çok fazla güvenilmesini de ekleyebiliriz. Avusturya
geleneğinde yetişmiş bir bankacı bu kadar yüksek düzeyde risk almazdı, ayrıca
21. yüzyılın başında uygulanmış son derece gevşek para politikasına da çok kuşkuyla yaklaşırdı.
Şu anda kapitalizmin tahribatına yol açan bir kısır döngünün içindeyiz. Devletler, kapitalist sistemin getirdiği hastalıkları tedavi ediyorum bahanesiyle, finansal sistemin kapitalist olmayan özelliklerini tahkim etmektedirler:
•

Devletler bankaların ve finansal kuruluşların ortakları hâline gelmektedir.

•

Büyük birleşmeler olmakta, bunlar da daha büyük bankalara vücut vermektedir.

•

Para otoriteleri fâiz oranlarını düşürmekte ve cömertçe para dağıtmaktadır; bu da yeni bir parasal dalgalanmayı hazırlamaktadır.

Acaba erdemli bir döngüyü nasıl yaratabiliriz? İnsanlar kapitalist sistemin
kendi kendini düzelten bir sistem olduğuna, uyum için gereken şeyin regülasyonlar olmadığına ikna edilmelidir. Peşini bırakmamamız gereken çok önemli bir
iş vardır: insanları eğitmeli ve hükümetleri şuna ikna etmeliyiz ki, akışı tersine
çevirmek zorundalar; bunu tedricen ve parça parça değil, tam ve hızlı bir sistem
değişimi yoluyla yapmalıdırlar. Bu bakımdan, serbest piyasaların işleyişinin doğru analizinin bulunabileceği ender mekânlardan biri olarak, Mises Enstitüsü’nün
tarihi bir sorumluluğu bulunmaktadır.
Lew Rockwell’in yazdığı gibi:
Büyük değişim ilkin fikirlerin dünyasından fışkırmalıdır. Ancak insanları harekete geçirmeden asla bir parasal devrimi gerçekleştiremeyiz. Büyük popüler
hareketler yasal ödeme aracının [paranın] iptal edilmesi üzerine bina edilemez.
Altın ve merkezî olmayan bankacılık, kendi tarihimizin gösterdiği gibi, harekete
geçirici meselelerdir. Bunlar aynı zamanda, doğru olmak gibi hiç de önemsiz olmayan bir erdeme sahiptirler.2
Bitirirken, bu konuşmada vurguladığım, burada bulunan herkesin de kabul
edebileceği bazı önermelerin altını tekrar çizeyim:

2

•

Para yaratmaya gerek yoktur.

•

Ödemeler dengesi diye bir sorun asla yoktur.

•

Finansal kriz kapitalizmin krizi değil, devlet müdahalesinin krizidir.

“Sound Money: Gold or Denationalized ?,” The Free Market (March 1987).
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•

Merkez bankaları ve IMF ortadan kaldırılmalıdır.

Bu tür önermeler—ki bunlara hararetle inanıyorum—kamuoyu, hattâ çoğu iktisatçı tarafından bile, kolayca kabul edilen şeyler değildir.
Bu görüşleri ifade ederken, budalanın teki ya da tehlikeli bir aşırılıkçı—bir
ultra-liberal—olarak görülebilirim; ve de itiraf etmeliyim ki, bu fikirleri savunabilmek için biraz cesarete ihtiyacım var, özellikle de benim ülkemde.
Fakat bunu tek başına yapamam. Saygı duyduğum insanların desteğine ihtiyacım var, işte bu nedenledir ki, Mises Enstitüsü’ne ve sizlere bütün kalbimle
teşekkür ediyorum.

Rekabetçi Bir Süreç Olarak Hukuk

Fuat Oğuz
Doç. Dr. | Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi
Liberal Düşünce, Cilt 15, Sayı 59 - 60, Yaz-Güz 2010, s. 231 - 248

Giriş
Hukuk kuralları nasıl gelişir? Zaman içinde kuralların toplumsal ve ekonomik
hayata uyumlu bir şekilde değişmesi mi daha fazla gelişmeye yol açar yoksa
kuralların değişiminde doğru olan keskin dönüşler midir? Bu tür tartışmaların
cevabı, beklentilerin ne olduğuyla yakından ilişkilidir. Eğer hukuk hayatı kolaylaştırması ve beşerî faaliyeti daha uyumlu hâle getirmek için varsa, evrim bu konuda daha başarılı olmaktadır. Tarihsel tecrübe ve teorik modeller bu görüşü desteklemektedir. Bunun dışındaki bütün sübjektif amaçlar için radikal dönüşümler
daha etkili olabilmektedir. Ama bu dönüşümlerin sosyal refah etkileri genellikle
negatif ve oldukça büyüktür.
Dünyada hukuk sistemlerinin evrimi konusunda tarihsel tecrübeyi temel alan
iki hâkim görüş vardır. Bunlardan ilki Anglo-Amerikan toplumlarında uygulanan ortak hukuk ya da yargıç hukuku (common law) olarak isimlendirilen piyasa mekanizmasına ve evrime daha fazla öncelik veren yaklaşımdır. İkincisi, Kıta
Avrupası’nda kullanılan ve başlangıcı Fransız Devrimi olan sivil hukuktur. Sivil hukuk sistemi, hukuk kurallarının evrimden ziyade ayrıntılı bir şekilde başta
konulması ve yargıçlara fazla bir içtihat alanının bırakılmamasını içermektedir.
Türkiye’nin hukuk sistemi idarî yapısı ve tarihsel kökenleri itibariyle sivil hukuk
231
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geleneği içindedir. Bununla birlikte, küreselleşme ve piyasalaşma süreçleri içinde Türkiye gittikçe daha melez bir hukuk sistemine doğru gitmektedir. Bu durum
tüm dünyada geçerlidir. Örneğin, ABD ticaret hukukunu biraz daha sivil hukuka
yakın bir şekle sokmaktadır. Fransa ise, direnmekle birlikte, yargıç hukukunun
ilkelerini biraz daha fazla benimsemek zorunda kalmaktadır.
Bu iki yaklaşım açısından temel soru teorik olarak bunlardan hangisinin daha
iyi olduğundan ziyade, toplumların evrimiyle hangisinin daha uyumlu olduğudur. Bir anlamda, hangi hukuk sistemi, hızla değişen ve gelişen toplumlarda hayatı kolaylaştıran ve bireylerin girişimsel faaliyetlerini destekleyen bir yapıya
sahiptir? Bir hukuk sisteminin hayatın diğer alanlarında gelişmenin önünü açabilmesi için öncelikle kendisinin etkin bir şekilde işlemesi gerekir.
Kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan sistemlerinin temel farkı bu noktada, hukuk
piyasalarının girişimcileri olan yargıçlar ve avukatların ne ölçüde hukukî yenilikleri uygulayabildikleri ile ilgilidir. Diğer bir ifadeyle, hukuk ne ölçüde rekabetçidir?
Friedrich A. Hayek, “Bir Keşif Süreci Olarak Rekabet” isimli makalesinde toplumsal ilerleme hakkında şu önemli değerlendirmeyi yapıyor: insanların fiilî olarak rekabet etmelerinin temel sebebi, rekabetin sonucunda ortaya ne çıkacağının
bilinmemesidir. Sonucun bilindiği durumlarda rekabet etmenin bir anlamı yoktur. Zira, sonuç zaten baştan, tam ve kesin olarak, biliniyordur.
Bu yazı, rekabet ilkesinin hukuk için de geçerli olduğundan hareket ederek,
“eğer hukukun amacı, insanlar arasındaki uyumu artırmak ve sosyal ilişkiyi en
düşük kurumsal maliyetlerle gerçekleştirmeyi sağlamak ise, piyasa mekanizmasının bu süreçte yeri ne olabilir?” sorusunu ele almaktadır.
Hukukun ekonomik analizi 1940’lardan bu yana başta ABD olmak üzere Batı
ülkelerinde önemli bir gelişme göstermesine rağmen, Türkiye hukukî süreçlerin
de ekonomik faktörlerin etkisinde olduğunu uzun süre göz ardı etti. Geleneksel
hukuk anlayışının etkisi altında, hukuk idealleştirilmiş bir duruşu savunan
bir noktada kaldı. Bu anlayış, hukukun evrimini durduramadığı gibi, hukukî
süreçlerin ekonomik ilkelerden etkileniyor olmasını da ortadan kaldırmamaktadır.
Ekonomik güdüler, hukukî kararları etkilemeye ve hukukun sosyal sonuçlarını
belirlemeye devam etti. Ancak, hukuku, ekonomik müşevviklerle uyumlu hâle
getiremeyen siyaset ve hukuk yapısı, alternatif dağıtım mekanizmalarının gelişmesine ve bazı örneklerde, yasal çözümlerin yerini almasına yol açtı. İnsan
faaliyeti boşluk kabul etmemekte ve insanlar her zaman kendileri için en düşük maliyetli yolları ve alternatifleri tercih etmektedirler. Eğer, hak arama süreci
mahkemelere göre alternatif mekanizmalar ile daha düşük maliyetli bir şekilde
sağlanabiliyorsa, insanlar bu yöne doğru bir eğilim göstereceklerdir.
Etkinlik ve sosyal refah kavramlarının hukukun kurumsal çerçevesinin dışında
kalmasının bir sonucu olarak, hukuk alanında rekabet edemeyen bireyler, hukukta elde edemediklerini siyaset ve güç kullanma gibi farklı alanlara kaydırmayı
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tercih ederler. En aşırı örneklerinde, adâletin mahkemelerde değil, sokakta sağlanmaya çalışılması, daha az göze çarpan örneklerde ise, yasal olarak korumanın
maliyetli olması nedeniyle insanların haklarını korumaktan vazgeçmeleri bu durumlara örnek olarak verilebilir. Bir anlamda rekabet alternatif dağıtım mekanizmaları arasında da sürmektedir. Hukuk, siyaset, ekonomi piyasaları birbirlerinin
alternatifidirler. Etkinliğin ön plana çıkması bu piyasalar arasında çatışmaların
azalmasına da yol açacaktır.
Peki etkinlik ve sosyal refah gibi ekonomik kavramlar ne ölçüde hukukî karar
verme mekanizmalarında, özellikle mahkemelerde rol oynamalıdır? Bu soruya
verilen en önemli cevaplardan biri yargıçların ve hukukî düzenlemelerin etkinliği
artırmayı hedeflemelerinin sağlanmasıdır. Bu görüşün en önemli savunucusu da
hukuk ve ekonomi (law and economics) yaklaşımıdır.
Neoklâsik mikroiktisadın en gözde günlerini yaşadığı zamanlarda başlayan
hukuk ve ekonomi yaklaşımı, doğrudan iktisadın analiz araçlarını kopya etmekle
yetindi ilk başta. Hatta uzun bir süre, hukuk ve iktisat, modern mikroiktisadın hukuka uygulanmasından ibaret kabul edildi. Ancak, neoklâsik iktisada eleştirilerin
1990’lı yıllarda gittikçe güçlenmesi ve alternatiflerin sadece eleştiri olmanın ötesine geçmesi, hukuk ve ekonominin de ilk baştaki yeknesak anlayışının ötesine
geçmesine ve çoğulcu bir yapıya kavuşmasına yol açtı.
Bu yazıda, hukuk ve ekonomi alt-disiplininin en temel kavramlarından biri
olan etkinlikten hareketle, ekonominin hukukî süreçlerde nasıl bir rol oynadığını
tartışacağız. Hukukun da bir piyasa olduğu görüşünden hareketle, bu piyasada
kararların verilmesinde hangi güdülerin belirleyici olduğu ve “girişimsel” faaliyetlerin nasıl sonuçlar doğurduğunu ele alacağız.
Hukuk ve ekonomik yaklaşımı, Amerikan hukuk sistemi içinde gelişmiş bir
model. Tartışmaların büyük kısmı ilk başta Türk hukuk sistemine oldukça yabancı gözükebilmektedir. Ancak, hukukî ve ekonomik süreçler arasındaki yakın
ilişkiye ışık tutması açısından, ortak hukuk (common law) sisteminin tecrübeleri
oldukça öğreticidir. Kıta Avrupası hukuk sistemi (sivil hukuk) ve ortak hukuk arasındaki farkların, hem küreselleşmenin, hem de içtihatların yerleşik hâle gelmesinde ortak bir anlayışın gelişmesi ile azaldığını söylemek mümkündür. Örneğin,
ABD’de ticaret hukuku Kıta Avrupası sistemine yaklaşmanın bir örneğini içermektedir. Kıta Avrupası hukuk sisteminde de yerleşmiş içtihatlar gittikçe daha
fazla rol oynamaya başlamaktadır.
Ülkemizde, ne yargı ne de yasama organı hukukî düzenlemelerin ekonomik
sonuçları üzerinde çok durmamaktadır. Bunun pek çok nedeni vardır. Ancak,
bizce önemli bir neden, etkinlik ve sosyal refah kavramının kullanılmasının, yasa
koyucuların hareket serbestisini önemli ölçüde kısıtlayacak olmasıdır. Yaptığı faaliyetin topluma faydalı olduğunu ispat etme zorunluluğu, bir siyasetçi ve bü-
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rokrat için oldukça ağır bir yüktür. Bir anlamda, kamu yararı kavramının muğlak
bir terim olmanın ötesinde somut bir değere indirgenmesi, her ne kadar tek başına açıklayıcılığı yeterli olmasa da, siyaset tartışmalarını önemli ölçüde zenginleştirecektir.
Ekonomik değişkenlerin hukukî kararlarda daha fazla rol oynamaya başladığı bu dönemde, hukukun ekonomik analizi ve etkinliğin tartışılması, hukukî
düzenlemelerin ekonomik sonuçlarının anlaşılmasında faydalı olacaktır. Bu bize,
mahkemelerin kamu yararı amacıyla verdikleri kararların çoğu zaman sadece
serveti yeniden dağıttığını da gösterebilmektedir. Etkinlik ve refah kavramlarını
kullanmayan yargı mekanizmaları, iktisadî ilkeler açısından oldukça yanlış kararlar da verebilmektedir. Örneğin, bir insanın hayatının parasal değeri hesaplamalarında, iktisadî düşünüşten oldukça uzak kararlar verilebilmektedir.

Etkinlik ve Hukuk
Son yirmi yıl içerisinde hukukun ekonomik analizi pek çok boyutta eleştirilere
konu oldu. Sadece metodolojik olarak değil, felsefî olarak da, Chicago’dan başlayan mikroekonomi temelli anlayış önemli problemlerle karşı karşıyadır. Richard
Posner’in 1970’lerdeki yeknesak anlayışının yerine bugün Kamu Tercihi’nden
Eleştirel Yasal Çalışmalar’a kadar pek çok yaklaşım gündemi oluşturmaktadır.
Bu gelişmeler, bir yandan iktisat teorisindeki paralel gelişmelerden etkilenmiş,
diğer yandan da Chicago anlayışının uygulamasındaki problemlerin ampirik olmaktan ziyade teorik olduğunun daha fazla kabul görmesiyle hızlanmıştır.
İlk baştaki eleştiriler genellikle hukukî süreçlerin ekonomik analize nasıl tâbi
tutulacağı üzerinde yoğunlaşmaktaydı? Ekonomik analizin araçlarının gelişmesiyle iktisatçılar belirsizlik ve zaman kavramlarını daha geniş bir kapsamda formel analize konu edebilmeye başlamışlardır.
Avusturyacı iktisat düşüncesi açısından bakıldığında, Chicago’da başlayan yaklaşımın iki temel problemi vardı. Bunlar, belirsizliği riske indirgemek ve zamanı
doğrusal olarak düşünmekti. Etkinlik analizinin son zamanlarda hukuk ve ekonomi
içinde önemini kaybetmeye başlaması da belirsizliğin radikal bir şekilde insan faaliyetini belirlemesi ve zamanın doğrusal olmamasından kaynaklanmaktadır.
Chicago anlayışının temelinde etkinlik kavramı yatmaktadır. Hukukî karar
verme mekanizmalarında etkinlik analizinin yeterli olmadığı yönündeki çalışmalar, bu anlayışın hâkim bir paradigmaya dönüşmeden alternatiflerden biri hâline
gelmesine neden olmuştur.
Teorik olarak Chicago yaklaşımının başarısı, uygulamada aynı şekilde sürememiştir. Pek çok nedenden dolayı başta Posner ve Breyer olmak üzere bu yaklaşımı
savunan yargıçlar, kararlarında iktisadî analizi çok fazla kullanmamaktadırlar.
Haksız fiil hukuku ve rekabet hukuku burada etkinlik kavramının kararlara istik-
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rarlı şekilde girdiği alanlar olagelmiştir. Önemli içtihatlara girme başarısını gösteren “dışsallık”, “işlem maliyetleri” gibi kavramlarda yaygın şekilde kullanılmamaktadır. Örneğin, ülkemizde “dışsallık” kavramı mahkeme kararlarında hemen
hemen hiç görülmemektedir. Halbuki, dışsallık kavramı, kamu yararı kavramıyla
doğrudan ilişkilidir ve kamu yararını güden yargının üçüncü şahıslar üzerindeki etkileri de göz önüne alması gerekmektedir. Bu sorunun tipik örneklerini,
son on yılda elektrik sektöründeki özelleştirme ihaleleri ve bu ihaleler karşısında
Danıştay’ın kararlarında bulmak mümkündür.
Etkinlik temelli analizin özellikle ön plana çıkması, Ronald Coase’ın 1960’taki
“Sosyal Maliyet Sorunu” adlı çalışmasından sonradır. Coase’ın analizi, hukukî
kararların verilmesinde ekonomik faktörlerin belirleyici olduğu üzerine kuruludur. Bu anlayışın doğal uzantısı doğal haklar anlayışının hukukî karar verme süreçlerinde gözden düşmesidir. Hukuk kurallarının pazarlık mekanizmasının bir
parçası olduğunu gösteren Coase, hâkim olanın insanların güdüleri olduğunu
ısrarla vurgulamaktadır. Coase’nin en önemli katkıları arasında, hukukî durumların iki tarafın katkısıyla ortaya çıktığını gösteriyor olmasıdır. Bu anlayış hukukun temel fonksiyonunun insanlar arasındaki etkileşimi desteklemek olduğunu
vurgulamaktadır. Bu şekliyle, piyasanın varlık nedeni, insanların hayatını kolaylaştırıyor olmasıdır.
İktisadî analiz, bugün hem normatif hem de pozitif yasal analizin önemli bir
parçasıdır. Ancak, ilk başlarda neoklâsik iktisat teorisini esas alan Chicago anlayışı, daha ziyade pozitif sorularla ilgilenmekteydi. Takip eden yıllarda, hemen bütün hukuk alanları mikroiktisadî analize konu olmuştur. Örneğin, bir trafik kazası
davasında ölen bir birey için tazminatın nasıl belirleneceği pozitif bir sorundur.
Ama, tazminatın belirlenme biçimi sadece mevcut davayı değil, ileride oluşabilecek olan davaları da etkilemektedir. Bu şekliyle, ekonomik analiz, normatif bir
etkiye de sahip olmaktadır.
Yasal süreçlerin ekonomik analize tâbi tutulması, hukukun bir piyasa olarak görülmesini getirmektedir. Aynı ekonomik piyasalarda olduğu gibi, yasal
süreçlerde de şahsî çıkarlarını güden bireyler, etkin olmayan kuralları daha
etkin kurallarla değiştirmek üzere çabalamaktadır. Bunu yaparken amaçları
kendilerini daha iyi duruma getirmektir. Toplumu daha iyi duruma getirmeye
çalışan bireyler, dengenin nerede olacağını önceden bildikleri varsayımından
hareket etmek zorundadırlar. Bu ise belirsizliğin hâkim olduğu gerçek hayatta
mümkün olmayan bir durumdur. “Denge” kavramının bir yansıması olan bu anlayış içerisinde, bireyler, kendi çıkarlarını güderken, davranışlarının maliyetlerine katlanırlar. Bu maliyetler enformasyon ve işlem maliyetlerini içermektedir.
Enformasyon ve işlem maliyetleri arasında, ilgili yasal düzenlemeleri bulmak,
delilleri toplamak, belirli bir karara varmak ve bunu ilân etmek gibi maliyetler yer almaktadır. Hâkimin bağımsız olduğu ve taraflarla bir ilişkisi olmadığı
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durumlarda, ekonomik açıdan hangi durumun daha etkin olacağı daha fazla ön
plana çıkmaktadır. Bu anlayışa göre, yargıçlar, çıkar gruplarının baskılarına karşı
daha dayanıklıdır. Temyiz süreci, yargıçların kendi çıkarları lehinde karar vermeleri önündeki en önemli engellerden biridir. Yanlı kararların üst mahkemelerden
dönme olasılığı objektif kararlara göre daha yüksek olduğu için, yargıçlar belirli
davalarda yanlı kararlar vermek isteseler bile, çoğunlukla yansız davranmak eğiliminde olacaklardır.
Chicago yaklaşımında yargıçlar esas olarak kötü niyetli değildirler. Ancak, bilgi eksikliği kararların etkinlikten uzaklaşabilmesine yol açmaktadır. Bu sorunun
çözümü ise, yargıçların hukukun ekonomik analizi hakkında eğitilmeleridir. Richard Posner’a göre, hukukî karar verme süreçleri çıkar çatışmaları ve sübjektif
değerlendirmelerden uzaktır. Yargıçlar objektifdir ve kamu yararını güderler. Sonuç olarak, mahkemeler sosyal refahı maksimize edecek olan kaynak dağılımını
“tahmin” edebileceklerdir (Posner, 1979; 120).
Posner’ın görüşleri pek çok ampirik çalışmaya kapıyı açmıştır. Örneğin, Paul
Rubin (1977), ortak hukukun etkinlik yönünde bir eğilime sahip olduğunu iddia
etmektedir. Etkin olmayan kurallar, etkin olan kurallara göre daha fazla mahkemeye götürülmektedir. Aynı piyasadaki gönüllü değişimde olduğu gibi, bireylerin anlaşması etkinliği artıracaktır. Etkinliği artıran kararların, her iki tarafın
da çıkarlarını koruduğunu, ticaretten kazançlar modelinden hareketle söylemek
mümkündür. Rubin’e göre, tarafların kendi çıkarlarını güdüyor olması, ortak hukukun etkinliğinde, yargıçların âdil olmasından daha önemlidir. Bir anlamda, ortak hukukun etkinliği bireylerin kendi çıkarlarını güdüyor olmasına dayanmaktadır. Eğer mahkemelerin nasıl karar vereceği önceden bilinebiliyorsa, bireyler bu
içtihatları kendi kararlarında hesaba katacak ve fiyatlandıracaklardır.
Bu düşüncenin doğal bir uzantısı, stratejik davranışın tarafların mahkemeye
gitme veya anlaşma arasındaki tercihlerinde etkili olmasıdır. Stratejik davranışın,
hukukî süreçlerde oldukça yaygın olması, etkinlik argümanının tarafların
tercihlerine bağımlı olduğu sonucuna bizi götürebilmektedir (Rubin, 1977; 57).
Ortak hukukun etkinliğini inceleyen bir diğer çalışma George Priest (1977)
tarafından yapılmıştır. Priest’e göre, etkin kurallar etkin olmayanlara göre daha
kalıcıdırlar. Etkin olmayan kuralların topluma maliyeti etkin olanlara göre daha
yüksek olacağından hareket eden Priest, zaman içinde etkinlik yönünde bir sosyal evrim gerçekleşeceğini savunmaktadır. Mahkemeler, etkin olmayan kararları
daha fazla bozma eğiliminde olacaklardır. Etkin olan kurallar ise daha ziyade
anlaşma yolunu açacaktır. Bununla birlikte, bazı durumlarda tam tersi bir mekanizma da işleyebilir. Taraflardan biri, etkin olmayan kuralı rant-arama faaliyetleri
yoluyla güçlendirmek isteyebilir. Landes ve Posner (1979) bu tür durumlarda da
etkin olan kuralların zaman içinde güçleneceğini iddia etmektedir.
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Bu tartışmalardan, ve daha güncel literatürden de anlaşılacağı gibi, etkinlik
analizinin herhangi bir hipotezinin ampirik olarak genel kabul görmesi oldukça
güçtür. Modern oyun teorisinin tercih edilmesi, geleneksel analize göre daha başarılı olsa da, hukuk sürecinin dinamikliği, bu şekilde etkinliğin sağlanabilmesini de kısır bir döngüye dönüştürebilmektedir.
Ampirik bulguların yargıç hukukunun etkinliğini ispat edemeyişinin ardında
birkaç neden vardır. İlk olarak, enformasyon problemleri, test yapabilmeyi zorlaştırmaktadır. Örneğin, tazminat hukukunun etkinliğini sadece, farklı yasal sistemlerde, bireylerin nasıl tepki verdikleriyle değil, önlenen kazalarla da ölçmek
gerekmektedir. Doğaldır ki, bu ölçümü yapabilmek oldukça maliyetli, hatta pek
çok durumda imkânsızdır. Eğer yargıç hukuku etkinliği artırıyorsa, olabilecek
kazalar içinde, olanların sayısının giderek azalması gerekmektedir. Ama, olabilecekken olmayan kazaların sayısını tahmin etmek imkânsızdır ve pek çok varsayımın yapılmasını gerektirir. Genel olarak, farklı hukuk kurallarının, bireyler
üzerindeki etkisini formel olarak ifade edebilmek oldukça güçtür.
Daha önemli bir problem epistemolojiktir. Chicago yaklaşımı, hukukî karar
verme süreçlerinde bireylerin tam bilgi sahibi olması, ve bilgilerini etkin şekilde kullanabilmeleri gibi geleneksel varsayımlardan hareket etmektedir. Bilgi
probleminin olduğu her durumda, sistemin etkinliğe ulaşması, hemen hemen
imkânsız hâle gelmektedir (Oğuz, 2000).
Posner’in etkinlik yaklaşımı, literatürde oldukça yoğun bir şekilde eleştirilmektedir. Mario Rizzo’ya göre (1979), hukukî süreç zaman içinde değişmektedir.
Belirli bir dönem için etkin olan kurallar, daha sonra israfa yol açar hâle gelebilir.
Ekonomik, sosyal ve teknolojik ortam sürekli bir değişim içinde olduğu için, durağan bir kural sistemi yetersiz kalacaktır. Dinamik piyasa sürecindeki belirsizlikler ve bilgi eksiklikleri nedeniyle, fayda-maliyet analizi sosyal refahı maksimize edecek şekilde yargıçlar tarafından yapılamaz (Rizzo, 1985; 873). Bir anlamda, Hayek’in sosyalist hesaplama tartışmalarında merkezî planlama otoriteleri
için ileri sürdüğü argümanlar, yargıçlar için de geçerlidir (Oğuz, 2004). Yargıçlar,
kendilerini merkezî planlama otoritelerinin yerine koyup, toplumda refahı yeniden dağıtmaya başladıklarında sosyalist planlamanın sorunlarının benzerleriyle
karşılaşacaklardır. Bu da, hukukun, bireyler arasındaki etkileşimi teşvik edecek
bir şekilde oluşturulması gerektiğini göstermektedir. Hukuk kuralları bireylerin piyasada çözüm bulmalarını teşvik eder bir yapıya sahip olmalıdır. Yargıçlar,
kendilerini doğrudan dağıtımı yapması gereken otorite olarak gördüğünde bu
etkinsizliği daha da artıracaktır.
Chicago yaklaşımının temel problemlerinden bir diğeri, ahlâkî davranışı dışlıyor olmasıdır. Sübjektif ve keyfî bir kavram olarak görülen ahlâk, neoklâsik
ekonomik model çerçevesinde kullanılmaya müsait değildir. Bu anlayışın bir
uzantısı adâlet kavramının yerini tamamen etkinliğe bırakmasıdır. Bir hukuk
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sistemi eğer sosyal refahı artırıyorsa âdil kabul edilebilmektedir. Bir anlamda
sosyal nihilizm tercih edilmektedir. Örneğin, bir insanın hayatını kurtarmanın
değeri (yani, insanın hayatının parasal değeri ve topluma sağlayabileceği pozitif
dışsallıkların toplamı), eğer kurtarma faaliyetinin maliyetinden daha yüksek ise,
etkinlik prensibi o insanın ölüme terk edilmesinin daha etkin olacağını söyleyebilmektedir.
Diğer bir problem, bireylerin tercihlerinin ve maliyetlerin objektif değil,
sübjektif olmasından kaynaklanmaktadır. Hâkimlerin, karar verirken esas kabul edebilecekleri objektif fayda-maliyet yapıları bulunmamaktadır. Fırsat maliyeti kavramının kullanılması, ekonomik olarak en anlamlı ölçüttür. Ancak,
fırsat maliyeti tamamen sübjektiftir. Benzer bir eleştiriyi Murray Rothbard da
(1979) getirmektedir. Etkinlik, ancak önceden tanımlanmış bir amacın varlığı
durumunda anlamlıdır. Hukukî süreç içinde farklı taraflar farklı amaçlara sahip
olabilmektedir. Daha da önemlisi, hangi amacın diğerlerine tercih edileceği,
tamamen çıkar çatışmalarına konu olacaktır.
Bireylerin davranışlarının rasyonel olduğu varsayımı da eleştirilmektedir. Örneğin, Ulen (1999) geleneksel rasyonel seçim modelini eleştirmekte ve bireylerin
pek çok durumda mutlak anlamda rasyonel davranmadıklarını ifade etmektedir.
Hukukî sisteminin amacı, bireyleri etkin davranmaya itecek teşvik mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Zira, bireyler sistematik olarak etkin sonuçlar doğurmayan kararları tercih edebilmektedir. Örneğin, bireyler gelecek tahminlerinde, geçmişte yaptıkları doğru tahminleri hatırlamakta, ancak yanlış tahminleri
unutma eğiliminde olmaktadırlar. Rasyonel seçim modeli, doğal olarak, hangi
tahminin, veya bekleyişin, ne kadar unutulacağını tahmin edemeyecektir. Benzer
şekilde, suç işleyenler kendilerinin yakalanma olasılığının diğer herkesten daha
düşük olduğu yanılgısıyla daha fazla suç işleme eğilimine girebilmektedirler. Bu
durumlarda, rasyonel model, sosyal etkinliği artırmak yerine, azaltan kararları
ortaya çıkarır. Bir anlamda, Chicago yaklaşımı, pozitif analizle ideolojinin iç içe
geçmesine yol açmaktadır.
Bir kısım hukukçular ve iktisatçılar yargıçların etkinliği sağlamakta önemli bir
rol oynadığını savunmaktadır (Cooter ve Lewis, 1980). Diğer bir ifadeyle, yargının bağımsızlığı, yargının hukukî süreçleri belirlemede aktif bir rol oynamasıyla
ilişkilendirilmektedir. Bu anlayış, yargıçların kamu yararını güden ve tam bilgi
ve objektifliğe sahip olan bireyler olmasını zımnî, bazen de açık olarak kabul etmektedir. Yargıçların etkinlik analizini esas alması, sosyal refahın artırılmasında
daha etkin olacaktır. Yargıçlara daha fazla rol veren Cooter ve Lewis, sonuçta etkin olmayan kuralların daha fazla mahkemeye götürüleceği yönünde de yeterli
delil olmadığını savunmaktadır.
Bununla birlikte, yargıçlara daha fazla rol verilmesi, her zaman etkinlik için
yeterli olmayabilecektir. Mahkemelerin sadece kendilerine gelen davalara bak-
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maları, bir sapma oluşturabilmektedir. Daha da önemlisi, mahkemelerin hukukî
süreçte kullandıkları bilgi maliyetlidir ve her enformasyon mahkeme sürecinde
belirli bir sübjektif yorumla değerlendirilmektedir. Bir anlamda, etkinliği sağlamanın maliyeti birçok durumda etkinliğin faydasından daha yüksek olabilmektedir.
Yargıçlar ve etkinlik arasındaki ilişki, yargıçların tamamen kamu yararını
gütmeleri ilkesi üzerine kuruludur. Ama, yargıçların da kendi tercihleri vardır.
Meslekte yükselmek, dava yükünü azaltmak gibi pek çok nedenle yargıçlar davalar arasında tercih yapabilmekte, farklı davalarda farklı davranabilmektedir.
Türkiye’de dava sayısının çokluğu ve hâkimlerin aşırı çalışması, pek çok davanın
ayrıntılı şekilde incelenmesinin önüne geçmektedir. Pek çok durumda, hâkimler,
davaları bir üst mahkemeden dönmeyecek şekilde karara bağlamaya öncelik verebilmektedirler.1
Yargıçlar, hukukun siyasî süreçlerle belirlendiği Türkiye’de olduğu gibi, çıkar
gruplarının etkisi altına da girebilmektedir. Güçlü çıkar gruplarının olmadığı
durumlarda bile, avukatlar, bir çıkar grubu olarak, hukuk sistemini kendi çıkarları
yönünde şekillendirme çabası içinde olabilmektedir.
Bu anlayışın bir uzantısı olarak Amerika’da yaygın bir görüş olan Eleştirel
Yasal Çalışmalar (Critical Legal Studies) yaklaşımı etkinliğin sağlanmasının
imkânsız olduğunu savunmaktadır. Bu görüşe göre, hukukî sistem, çıkar grupları
tarafından servet transferi ve güç oluşturma amacıyla kullanılmaktadır. Ekonomik ve siyasî olarak güçlü olan gruplar hukuku kendi çıkarları yönünde kullanmaktadırlar. Sonuçta her hukuk kuralı toplumda serveti yeniden dağıttığı için,
kendilerine servet transferi sağlamak isteyenler, kanun yapıcıları ve yargı mekanizmasını etkilemek istemektedirler. Bu durum bir rant-arama sürecini ortaya
çıkarmaktadır. Diğer piyasalarda olduğu gibi hukukta da rant-arama faaliyetleri
önemli ölçüde kaynakların israf edilmesine yol açmaktadır. Bu anlayış bir miktar
Marksist bir yoruma sahiptir ve hukuku da güç kavgası çerçevesinde değerlendirebilmektedir.
Pek çok durumda, etkinliğe ne zaman ulaşılacağının kuralı yoktur. Etkinlik
statik bir kavramdır, ancak ulaşılması dinamik bir süreçtir. Kestirme bir çözüm,
tarafların anlaşmasını esas almak olabilir. Ancak, taraflar tamamen serbest bir
ortamda anlaşma yapamamaktadırlar. ABD’de mahkeme sürecinden önce ve
bu süreç içinde tarafların yapabileceği anlaşma biçimleri sınırlıdır. Ülkemizde
ise yasal bir pazarlık süreci yargı içinde yer almamaktadır. Yasal süreçlerde,
en azından yasal düzenlemelerle tanımlanmış, anlaşmanın olmayışı, serbest
mübadeleden hareketle tarafların ortak bir dengeye varabilmesini imkânsız kılmaktadır. Türkiye’de mahkeme öncesi pazarlık yakın geçmişteki kanun değişikliklerinde gündeme gelmiştir. Ancak, uygulanabilirliği hemen herkes tarafından,
Diğer pratik bir yaklaşım, hâkimin kararı tamamen bilirkişi raporuna göre vermesidir. Bu, hem hâkimi dava üzerinde ayrıntılı olarak düşünme yükünden kurtarmakta, hem de sorumluluğunu azaltmaktadır.
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değişik nedenlerle, mümkün görülmemektedir. Yargı sürecinin sonu hakkında
belirsizliği azaltan yerleşmiş içtihatların sınırlılığı, insanları ya yargıya hiç gitmemeye ya da yargı sürecini sonuna kadar kullanmaya itmektedir. Alternatiflerin
sınırlanması hukukun etkin şekilde işleyebilmesini zorlaştırmaktadır.
Posner salt ekonomik yaklaşımıyla etkinliği temel ölçüt olarak kullanmaktadır. Bu anlayış, pek çok ahlâkî problemi de beraberinde taşımaktadır. Nitekim
Posner’da bunu kabul etmektedir. Kendi ifadesiyle, “servet-maksimizasyonu yaklaşımının pek de istenmeyen bir sonucu çok fakir olan kişilerin sadece servet sahibi olan bireylerin birer fonksiyonu olarak hesaba katılmalarıdır” (Posner, 1979;
119). Örneğin, bir kimsenin bir başkasını öldürmesinin parasal değeri nedir?
Veya, ne zaman adam öldürmek ekonomik olarak etkin çözüm olmaktadır? Ekonomik yaklaşıma göre, ölen adam, sadece atılan kurşunun önünde duruyor olabilir ve ekonomik olarak, onun kenara çekilmesi, ateş eden adamın ateş etmekten
vazgeçmesinden daha yüksek maliyetli olabilir. Böyle bir durumda, sonuç olarak
ölen kişi sorumludur diyebilir miyiz? Eğer, ölen kişinin parasal değeri öldürenden daha azsa böyle bir sonuca ulaşmak mümkündür. Nitekim, Coase teorisinin
bazı yorumları bu sonuca ulaşmaktadır. Posner, bu sonuçtan kaçınmak için insan
vücudunu ekonomik analizin bir istisnası olarak görmektedir (a.g.e., 125). Ama,
mülkiyet hakkını, yaşama hakkı da dahil olmak üzere bütün hakları kapsayan bir
alan olarak gören ekonomik anlayış bu noktada bir tutarsızlık yaşamaktadır.
Hukukun (neoklâsik) ekonomik analizinin sonuçları ve uygulanabilirliği açısından bir çıkmaza doğru gitmesi, neoklâsik iktisadın karşılaştığı problemlerle beraber düşünülmelidir. Neoklâsik iktisatta olduğu gibi etkinliğin amaç olarak tanımlanması, etkinliğin ampirik olarak içi boş bir kavram olması nedeniyle, hukukun
hangi teşvik mekanizmalarıyla hareket ettiğinin de sorgulanmasını getirmektedir. Bu anlayışın doğal uzantısı, hukukî düzenin rasyonel olarak oluşturulabileceği
düşüncesinin de ampirik olarak yetersiz bir görüş hâline gelmesidir.

Bir Piyasa Olarak Hukuk
Hukuk sistemi de diğer sosyal kurumlar gibi zaman içerisinde evrim geçirmektedir. Evrimin nasıl bir yol izleyeceği kısmen yapılan kanunlar ve düzenlemelerle şekillenirken, bir kısmı, istem dışı olarak oluşmaktadır. Bireylerin sübjektif anlayışları ve piyasadaki davranışları hukuk sisteminin hem biçimini hem
de yönünü önemli ölçüde etkilemektedir. Hukukî süreçlerde bireylerin yapılan
düzenlemelere nasıl tepki vereceklerini önceden tahmin etmek mümkün değildir.
Geleceğin belirsizliği ve bireylerin ve kurumların bilgilerinin sınırlılığı, rasyonel
olarak uygulanmaya çalışılan düzenlemelerin beklenmeyen sonuçlara yol açmasına neden olmaktadır.
Hukuk kuralları, toplumda belirsizlikleri azaltmak için bir araç fonksiyonuna
sahip olacaksa, zorunlu olarak durağan olmak zorundadır. İnsan faaliyetinin git-
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tikçe karmaşıklaştığı ve her bir bireyin toplumdaki yeri ve işlevi hakkında daha
az enformasyona ve kabiliyete sahip olduğu bir dönemde, hukuk kuralları basit
olmak zorundadır. Karmaşık hayatı, karmaşık kurallarla düzenlemeye çalışmak
ekonomik faaliyetin yapılabilirliğinin maliyetini önemli ölçüde artırmaktadır.
Peki, hukukî sürecin evrimi içinde temel olan faktörler nelerdir? Bunlar,
bireysel özgürlükler, serbest mübadele, mülkiyet hakları ve serbest girişimcilik
olarak sayılabilir. Bu dört temel unsurun sağlandığı toplumlarda ekonomik
refahtaki gelişme, alternatif durumlara göre tarihsel olarak daha hızlı olmaktadır.
Bu unsurların önemi, ekonomik tercihler ve teşvik mekanizmaları ile hukuk
arasında bir uyum sağlanmasına yardımcı olmalarıdır. Hukuk kuralları ile
ekonomik teşvik mekanizmaları arasındaki uyum bozulduğunda hukuk gelişme
önünde bir engel hâline gelmektedir. Zira, ekonomik güdüler hukuku izlememekte, daha
ziyade etrafından dolaşmayı tercih etmektedir.
Bu unsurları taşıyan toplumlarda, mülkiyet hakları ve sözleşme serbestisi tam
olarak korunmakta, ve devlet müdahaleleri asgarî seviyelerde olmaktadır. Hukukun üstünlüğü üzerine kurulu böyle bir toplumda düzen, bireylerin ve grupların
tercihlerinden bağımsız olarak varlığını sürdürebilmektedir. Hukukun fonksiyonu, bu anlamıyla, sadece bireylere hareket serbestisi sağlayan bir altyapı teşkil
etmektir.
Yasal kurallar ve kurumlar, diğer sosyal kurumlarda olduğu gibi, kendiliğinden düzen içinde şekillenmektedir. Bireylerin bu kuralları kendi çıkarları çerçevesinde dizayn etme çabası, toplumda bir servet transferine ve rant-arama faaliyetine yol açmaktadır. Ancak, ekonomik güdülerin tersi yönde yapılan düzenlemelerin topluma maliyeti çoğu zaman serveti kendisine transfer etmek isteyen
birey ve grupların kazançlarının üzerinde olmaktadır.
Toplumda bireylerin davranışları şahsî çıkar üzerine kuruludur. Kendi hayatında
tekel olmak isteyen ve tekel gücüne ulaşmak için kaynaklarını kullanan bireyler,
yasal ve yasadışı davranışlar arasında ayırım yaparken, bunların kendilerine
olan alternatif maliyetlerinden hareket etmektedir. Bu şekilde bakıldığında,
girişimciler, örneğin, kâr ve rant arasında bir ayırım yapmazken, ekonomik faaliyet içinde pek çok birey yasal olmayan davranışlardan maliyeti kendisi için
faydasından yüksek olduğu oranda uzak durmaktadır. Kendi çıkarlarını güden
bireyler, fayda-maliyet analizi çerçevesinde zaman zaman yasal olanın ötesine
geçmeyi de alternatifleri arasında saymaktadırlar. Refah maksimizasyonu çerçevesinde, ahlâkîlik veya meşruluk sadece optimizasyonun bir değişkeni olarak
yer almaktadır. Bireylerin davranışları, sosyal düzenin zaman içinde ne şekilde
değişeceği üzerinde belirleyici olduğu için, hukukun ekonomik güdülerle uyumlu olması, ekonomik ve hukukî kurallar arasındaki sürtüşmeleri de azaltacaktır.
Kendiliğinden düzenin en önemli fonksiyonlarından biri, bireylerin davranışlarını topluma faydalı olacak şekilde yönlendirmesidir.
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Bir Keşif Süreci Olarak Hukuk
Hayek’e göre, sosyal kurallar ve kurumlar evrimci bir gelişme çizgisine sahiptir.
Sosyal açıdan faydalı2 sonuçlar doğuran kurumlar varlıklarını sürdürecek, faydalı olamayanlar ise, kaybolacaklardır. Kurumun ilk baştaki amacının da varlığını
sürdürmesi üzerinde hâkim bir etkisi olmamaktadır. Pek çok durumda, kurumların istem-dışı sonuçları daha belirleyici olmaktadır.
Hukuk kurumuna yönelik evrimci bakış, temellerini İskoç Aydınlanması’nda
bulmaktadır. Adam Ferguson, David Hume ve Adam Smith, yargıç hukuku geleneğinden hareketle, hukukun zaman içinde tecrübî bir gelişme gösterdiğine
inanıyorlardı (Hayek, 1960; 55). The Constitution of Liberty’de (Özgürlüğün Temel
Yapısı) Hayek, hukukun kendiliğinden düzenin bir sonucu olarak ortaya çıkması
gerektiğini savunmaktadır. Hukukun devlet tarafından yapılan yasalar yoluyla
gelişmesi, toplumun plan ve beklentilerinin bu yasalarda tam olarak yansıtılamamasına yol açar. Bu durum, Hayek’in “bilgi probleminin” hukuk sistemi içinde nasıl sonuçlar doğurabileceğini de göstermektedir. Ekonomik hayat üzerinde
devletin ya da belirli grupların tercihlerini empoze etme anlamını taşıyan yasalar, bireylerin tercihlerinin büyük ölçüde kendi isteklerinin dışında kısıtlanması
anlamını taşıyacaktır.
Hayek’in argümanını soyut hukuk kurallar ve devletin yasama sistemini karşılaştırarak tartışmak da mümkündür. Soyut kurallar, bireylerin davranışlarında
sadece rehber görevi görürken, devletin yasaları, bireylerin nasıl davranacaklarını kısıtlamaktadır. İdeal hukuk, soyut ve herkese eşit şekilde uygulanacak şekilde
olmalıdır (Hayek, 1960; 153).
İdeal hukuk kuralları, hükümetlerin yasalarından ayrılmaktadır. Soyut
kurallar, toplumun çeşitli kesimleri arasında bir ayırım yapmazken, devlet, yasal
düzenlemeler yoluyla, toplumda gruplar arasında serveti yeniden dağıtmakta
ve bazı grupları diğerlerine tercih etmektedir. Spesifik düzenlemeler, bireylerin
neyi yapıp neyi yapamayacağını tanımlamaktadır. Bu tür düzenlemeler, merkezî
planlamanın bütün problemlerini taşımaktadır. Sadece otoritenin bilgisi ve sahip
olduğu enformasyonun kullanıldığı bu yapı içinde, hakkında karar verilenler için
doğru kararların verilmesi oldukça zordur (Hayek, 1960; 150).
Soyut ve genel olan kuralların, yarattığı sonuçlar da, kurallardan farklılaşabilmektedir. Devletin yasal düzenlemelerinin belirli bir amaca yönelik olması nedeniyle, istem-dışı sonuçları bu düzenlemelerin amaçlarına ulaşmasını engellemektedir. Daha da önemlisi, bireylerin yasaları ne şekilde yorumlayacağını, veya
kullanacağını, önceden tasarlayabilmek mümkün değildir. Chicago yaklaşımının temel problemlerinden biri bu noktada başlamaktadır. Herhangi bir kuralın
veya yasanın etkinliği artırdığını bilmek mümkün değildir. Hâkimlerin kararlaHayek “faydalı” ve “etkin” arasında bir ayrım yapmaktadır. Kurumların varlıklarını sürdürmelerinde etkinlik yeterli olamamaktadır. Hatta pek çok durumda daha az etkin olan ama daha faydalı olan kurumlar varlıklarını sürdürmede daha başarılı
olmaktadır. Değişen şartlara daha iyi uyum sağlamak belirleyici olmaktadır.
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rında tüm kuralların tüm istem-dışı sonuçları hesaba katmaları da pratik olarak
imkânsızdır (Hayek, 1960; 158). Genel hukuk kurallarına dayanan bir sistemin
temel amacı, bireylerin kendi amaçlarını, toplumsal özgürlükleri çerçevesinde,
serbestçe takip etmeleridir.
Piyasaların bilgiyi aktarma ve kullanma süreçleri sosyal kurumların anlaşılmasında temel bir yer tutmaktadır (Oğuz, 2001a). Hukukî süreçler, bireylerin
toplumda kendi amaçları yönünde hareket edebilmelerini sağlayan zımnî (tacit)
ve formel kurallar bütününün bir parçasını oluşturur. Sosyal sistem zaman içinde değiştikçe, hukuk kurumu da yeni durumlara adapte olmak zorundadır. Genel
kurallar üzerine kurulu bir sistemde değişime adaptasyon daha çabuk ve az maliyetli olmaktadır. Türkiye’de idarî basitleştirme çabaları çerçevesinde mevcut
yasal düzenlemeler içinde yarısının ya uygulamada geçerliliğini yitirmiş ya da
gerçek durumdan oldukça uzakta olduğu ortaya çıkmıştır. Mevzuattaki problemleri yeni düzenlemelerle çözme çabası bürokratlar için rasyonel olsa da toplumun
geneli için işlem maliyetlerini önemli ölçüde artırmaktadır.
İnternet ve bilgisayar teknolojilerindeki hızlı değişim, örneğin, pek çok
geleneksel hukuk kuralının değişmesini pratik bir zorunluluk hâline getirmiştir. Şöhret, internet ortamında, fizikî varlıktan çok daha değerli bir varlık hâline
gelmektedir. Benzer şekilde, internet ortamında işlenen suçların nasıl tanımlanacağı, neyi içereceği ve nasıl cezalandırılacağı, geleneksel hukuk sisteminin
cevap bulmakta zorlandığı alanlardır. Hukuku bir süreç olarak görmek ve özel
kanunların yerine genel kurallar üzerine kurulu bir sosyal kurumsal arka plan
oluşturmak, değişimin getirdiği “sorunları” daha az maliyetli şekilde çözebilmeyi mümkün kılmaktadır.
Sosyal kurumların ve kuralların önemli bir fonksiyonu geleceğe dâir belirsizliği azaltmak ve bireylerin değişime daha kolay adapte olmalarını sağlamaktır. Hukuk kurumu ve kuralları, bireylerin bilgilerini kullanmalarına ve karşılıklı
koordinasyon içinde hareket etmelerini sağladığı sürece toplumun ilerlemesine
katkıda bulunacaktır. Zaman içinde oluşan hukuk kuralları, bireylerin bu kuralların niçin yerleştiğini bilmesine gerek kalmadan, davranışlarını bunlara göre
ayarlamasını sağlamaktadır. Bireylerin bekleyişleri de bu kurumsal yapıdan etkilenmektedir. Oluşan kurallar, toplumun yönüyle uyumlu olmadığı durumlarda,
bireylerin önünde bir engel olarak kalacaktır. Ancak, toplumun yönüyle uyumlu
kurallar, bireylerin hareket alanlarını genişletmektedir.
Bu anlayış içinde, yargıçlar daha pasif bir rol üstlenmektedir. Hayek’e göre,
yargıçlar, hukuku, “yaratmak” yerine sadece yorumlamalıdırlar (Hayek, 1973;
87). Hayek, Chicago etkinlik analizini de reddetmektedir. Toplumun yapısı içinde
geleneksel olarak oluşan düzene yapılan müdahaleler, iyi niyetli yargıçlar tarafından yapılsa bile, hukukun üstünlüğüne zarar verecektir. Bu anlayış, fayda-maliyet hesaplaması üzerine kurulu hukukun ekonomik analizinin de reddedilmesi-
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ni getirmektedir. Posner, doğal olarak, Hayek’in bu anlayışını kabul etmemektedir (Posner, 2003).3
Peki, bireylerin bekleyişleri ve, hukuk kuralları arasında bir uyumsuzluk olduğu zaman ne olacaktır? Diğer bir ifadeyle, dengesizliği dengeye doğru kim yönlendirecektir? Avukatlar bu noktada belirleyici olmaktadır. Aynı piyasadaki girişimciler gibi, avukatlar da, hukuk kurallarının boşluklarını doldurmaktadırlar. Bu
şekilde, hukuk sistemi, toplumla aynı yönde hareket edebilmektedir. Müvekkillerinin çıkarlarını arayan avukatlar, sistemdeki dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik bir fonksiyon üstlenmektedirler. Müvekkilinin çıkarını koruyamayan
avukatlar, avukatlık piyasasında silinip gideceklerdir.
Avukatların bu boşluğu doldurmakta yetersiz kalmaları, alternatif mekanizmaların (siyasetçiler, suç örgütleri vs.) dengesizlikleri azaltmaya yönelmesine
yol açabilmektedir. Ancak, dışarıdan yapılan müdahalelerin genel olarak sosyal
maliyetinin daha yüksek olduğu dikkate alındığında, baskıların olduğu toplumlarda yaşamın daha maliyetli olacağı beklenmelidir.

Sübjektivizm, Belirsizlik ve Kendiliğinden Düzen
Bireylerin sübjektif değerlendirmeleri birbirinden farklıdır ve bunları önceden
tanımlanmış amaçlara yönelik olarak yönlendirmek mümkün değildir. Sübjektif anlayış, toplumda istem-dışı sonuçların hedeflenen sonuçlardan daha önemli
hâle gelmesine neden olmaktadır. Ancak, belirsizliğin varlığı, sonuçların tamamen rastgele olduğu anlamına da gelmez. Sosyal kurallar ve kurumlar, oluşabilecek sonuçları belirli bir alanla sınırlandırmaktadır. Ancak bu alan gene de tahmin
edilebilir değildir.
Böyle bir ortamda, girişimciler, daha önceden fark edilmemiş kâr fırsatlarını
görebilirler. Hukuk süreci ortaya çıkabilecek sonuçları sınırlandırmaktadır. Her
dava farklı şartlara ve özelliklere sahip olduğu için, girişimsel avukatlar her zaman mahkemeleri ikna edebilecek yeni anlayışlar ve yorumlar geliştirebilmektedirler. Dinamik hukuk sürecinde fırsatların varlığının önüne geçmek mümkün
değildir. Fırsatlar zaman içinde azalmamakta, sürekli bir evrim içinde olan toplumda varlıklarını sürdürmektedirler.
Yasal süreçlerin karmaşıklığı ve bireylerin farklı şekillerde davranıyor olması, hukukî süreçlerde ortaya çıkabilecek sonuçların önceden bilinebilmesini
imkânsız kılmaktadır. Bütün ilgili faktörler analize katılamadığı için, bazı sonuçlar önceden beklenenden çok farklı çıkabilmektedir. Neoklâsik modelin gerektirdiği gibi, formel analize uygun hâle getirilen durumlar da, gerçekliğin bir kısmı
dışlandığı için, hukukî süreçleri anlamakta ve açıklamakta yetersiz kalmaktadır.
3
Bununla birlikte, temel iktisat kurallarının işleyişi ve piyasa ekonomisinin etkinliği üzerinde Posner’ın ulaştığı sonuçlar
Hayek’ten çok farklılaşmamaktadır. Aynı George Stigler ve diğer Chicago iktisatçılarında olduğu gibi, sosyalist bir sistemi
de işletebileceği varsayılan neoklâsik anlayış, liberal bir sistem lehinde kullanılmaktadır.
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Piyasa süreci analizinin hukuk süreçlerini açıklamadaki temel katkısını toplumda dağınık şekilde bulunan bilginin birbirinden bağımsız bireyler tarafından
sosyal refahı artıracak şekilde kullanılmasını sağlamak olarak tanımlamak mümkündür.
Ekonomik planların koordinasyonunda hukuk önemli bir rol oynar. Statik bir
çerçevede, taraflar sözleşmelerin yerine getirilmesi, bekleyişlerin gerçekleşmesi,
sözleşmelerin bozulması gibi durumlarda sosyal olarak gelişmiş bir hukuk sistemiyle ancak sorunlarını çözebilirler. Dinamik bir çerçevede ise, yasal sistem,
bireylerin karşı karşıya olduğu belirsizliğin azaltılmasında ve bilginin toplumda aktarılabilmesinde yardımcı olmaktadır. Bireylerin hukuka güvenmeleri veya
onu kullanmaları için, hukuk kurallarının nedenini bilmeleri gerekmemektedir.
Hukuk kuralları zaman içinde mahkeme süreçlerinde yerini sağlamlaştırdıkça,
bu kurallara yönelik yeni davalar daha az oranda açılacaktır. Bu kurallar, sosyal
kurumsal arka planın bir parçası hâline gelecektir. Bununla birlikte, teknoloji
örneğinde olduğu gibi, değişim, bazı hukuk kurallarının eski anlamlarını kaybetmesine yol açacaktır. Hukukî düzen içinde, kâr fırsatları ortaya çıkacaktır.
Bu noktada devreye bu fırsatları değerlendirmeyi hedefleyen girişimciler, yani
avukatlar girmektedir.
Hukuk piyasası, etkinliği maksimize edemeyebilir. Ancak, piyasalarda işlem
yapan bireylerin karşı karşıya olduğu belirsizliği azaltır. Amaç, bireylerin, önceden tahmin edilebilir, ve plan yapılabilir bir ortamda faaliyetlerini sürdürmeleridir. Bireylerin hangi işlemleri yapıyor oldukları, sürecin işleyişinden bağımsızdır. Bu anlamda, etkin olmayan ama istikrarlı olan kurumlar, ve kurallar varlıklarını sürdürebilmektedir.

Hukuk Piyasasında Girişimcilik
Girişimci piyasa sürecinin en temel oyuncusudur. Girişimci piyasada oluşan kâr
fırsatlarını değerlendirir, yeni fırsatlar yaratır ve piyasadaki hataları düzeltir. Girişimcilerin, Kirzner’in vurguladığı gibi, başarılı olması da önemli değildir. Girişimcilerin başarısızlıkları da başka girişimcilere yol göstermek yoluyla, piyasanın kendiliğinden düzenine önemli bir katkıda bulunur.
Yasal süreçleri bir keşif süreci olarak görmek, yasal süreçlerin sonunda neyin
ortaya çıkacağını önceden bilemiyor olmakla ilişkilidir. Belirsizliğin kaçınılmaz
oluşu, insanın sonlu bir yaratık olması ve sınırlı zamanda bir şeyler yapmaya
çalışıyor olmasıyla da yakından ilişkilidir. İktisatta, doğrusal olarak tanımlanan
zamana sınır ekleme çabaları genellikle ontolojik olarak başarısızlıklara yol açmakta ve açıkladığından daha fazlasını gizleyebilmektedir. Belirsizlik ve zamanın
hâkim olduğu bir sistemde, bireylerin girişimsel faaliyetleri insanların hayatlarını bir üst otorite yoluyla düzenleme çabalarına göre “daha faydalı” olmak-
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tadır. “Daha faydalı” ifadesi, politik bir tercihten ziyade, epistemik bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Bu bakış açısı içinde, hukuk sürecinin girişimcilerini
de bulmak mümkündür. İlk başta, avukatlar bu süreç içindeki dengesizliklerden
istifade etmektedirler. Ancak, hukukta girişimcilik bir sınıf olarak avukatlarla sınırlı değildir. Hukuk boşluklarını, ve yeni yorumları takip edebilen siyasetçiler,
hâkimler ve diğer piyasa oyuncuları da piyasadaki boşlukları doldurabilmektedir.
Dolayısıyla girişimciliği bir sınıfla sınırlandırmak doğru değildir.
Avukatların temel avantajı, “kâr” fırsatlarını diğerlerine göre kullanmak
konusunda önde olmalarıdır. Bireylerin haklarının korunması piyasasına girmek
büyük ölçüde avukatlarla sınırlandığı için, girişimsel fırsatları kullanmada
avukatlar, oyunun kurallarından kaynaklanan, pratik bir önceliğe sahiptir.4 Avukatlar, müvekkillerinin çıkarlarını korumak için, hukukta boşlukları ararlar ve
yeni yorumlar geliştirmeye çalışırlar. Hukuk süreci dinamik yapısını bu girişimsel faaliyetler yoluyla kazanır.
Hâkimler ve siyasetçiler de hukuk sürecinde girişimsel faaliyetlerde bulunabilirler. Hâkimlerin kendi çıkar fonksiyonlarında ne olduğuna bağlı olarak, davaları
yorumlamaları, siyasetçilerin ise yasal düzenlemeler üzerindeki otoriteleri nedeniyle tüm hukuk sürecini değiştirebilecek faaliyetlerde bulunabilmeleri, avukatların girişimcilik tekelini kısıtlayan faktörler arasında sayılabilir.
Avukatların, diğer rakipleriyle rekabet ediyor olmaları, ortak hareket etmeleri
önündeki temel engeldir. Nasıl piyasalarda girişimciler, diğerlerinden önce kâr
fırsatlarından istifade etmek istiyorlarsa, avukatlar da diğer avukatlardan önce
gördükleri yeni yorumları ve boşlukları kullanmak isteyeceklerdir. Bu süreç avukatların belli alanlarda uzmanlaşmasını getirecektir. Zira, rekabette başarı ancak
kendi ürününü farklılaştırarak gelmektedir (Hayek, 1978).
Avukatların şahsî çıkar güdüsü, hukuk kurumunun kendiliğinden bir düzen
içinde hareket etmesini sağlamaktadır. Hukukî problemi olanlar, avukatlara kendi
çıkarlarını korumak için gitmektedirler. Bireylerin bu sorunları hukuk sisteminin
işleyişini zorlaştırmaktadır. Bir anlamda tüketicilerin talepleriyle aynı anlama
gelen bu sorunlar, girişimcilerin bu yönde hareket etmesini teşvik etmektedir.
Avukatların bir çıkar grubu olarak hareket etmesiyle, iktisadî analizde olduğu gibi, rant-aramanın kâr aramadan daha faydalı olduğu durumlarda mümkün
olacaktır. Bunun tipik örneği, avukatların avukatlık mesleğine girişi kısıtlama
yönünde ortak hareket etmeleridir.5 Piyasaya girişi sınırlandıran bu davranışBununla birlikte, bütün piyasalarda olduğu gibi, dava yoluyla sorunların çözülmesinin maliyetinin yükseldiği durumlarda
alternatif dağıtım mekanizmaları devreye girebilmektedir. Bunun en açık örneklerinde biri, mahkeme süreçlerinin uzadığı
durumlarda, hukukî sorunları daha etkin (?) çözebilen mafya benzeri kurumların gelişmesidir.

4

Avukatların ortak hareketinin tipik bir örneği, avukatlık ücretlerinin barolar tarafından belirlenmesidir. Avukatlık tarifelerinin zorunlu olarak uygulanması, piyasada fiyatı sabitlemek anlamında rekabeti engelleyici bir durum yaratmaktadır. Ancak,
bu tür uygulamalar, bir noktaya kadar başarılı olmaktadır. Eğer, baronun belirlediği ücret düzeyinde talep arzın altındaysa,
doğal olarak, avukatlar bu ücretin altında işlem yapmayı tercih etmektedirler. Serbest piyasa sistemine yapılan bu müdahaleler, hem sosyal refahı azaltmakta, hem piyasanın işlerliğini zayıflatmaktadır.
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lar, avukatların müvekkillerinden daha fazla tekel rantı elde edebilmelerine yol
açmaktadır. Avukatlar, zaten oluşturmuş oldukları çıkar gruplarını, daha farklı
amaçlar için de kullanabilmektedir. Yapılan yasaların avukatların çıkarlarını korumasının sağlanması ya da hali hazırda kurulmuş olan baroların farklı amaçlara
dönük faaliyette bulunması buna örnek olarak verilebilir.

Son Söz
Hukukun sosyal bir evrim içinde gelişmesi, oluşan geleneğe dışarıdan yapılan
müdahalelerin ekonomik hayatı daha da zorlaştırmasına neden olmaktadır. Etkinlik ve çıkar grupları analizinin yerine, hukukun amacı belirsizliği azaltmak,
özgürlüğü artırmak olarak görülmelidir. Hukuk, ayrı bir süreç olarak görülmek
yerine, diğer sosyal kurumlarla beraber kendiliğinden düzenin bir parçası olarak
kabul edilmelidir. Hukuk piyasasındaki girişimcileri, rant arama yerine, sosyal
olarak daha faydalı sonuçlara yönlendirecek kurumsal yapıların ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, hem (ekonomik, hukukî ve siyasî) piyasalara dış müdahaleleri kısıtlayacak, hem de bireylerin hayatını kolaylaştıracaktır.
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Giriş
“Japonya’yı bir kılıcın yarattığını söylerler. Eski tanrıların, bir mercan kılıcı okyanusa batırdıklarını ve çıkardıklarında dört mükemmel damlanın denize düştüğünü ve
bu damlaların Japonya’nın adalarını oluşturduğunu söylerler.”1 Japon tarihini bir
döneme kadar anlamamıza yardımcı olacak bu satırlar Japonya için kutsal sayılan Japon kılıçları (nihontö)2 konusunda da merak uyandıracak bir niteliğe sahiptir. Aslında bu merak Budist ve Şinto geleneğinden beslenen Japon mitolojisiyle
alâkalıdır. Mitolojiye göre Japon kılıçları asla kırılmaz ve yenilmezlerdi, ayrıca,
yeryüzünde kesemeyecekleri hiçbir şey mevcut değildi. Mitolojiyi bir kenara bırakıp gerçeğe döndüğümüzde ise, bu coğrafyada M.S. 650’lerden gelen bir kılıç
geleneğinin var olduğu görmemiz mümkündür. Bu yüzden Japon tarihini asla
kılıçlardan soyutlanmış olarak düşünemeyiz. Öte yandan, Japonya’da kılıç kutsal
bir nesne olarak algılanmış sosyal, ekonomik ve kültürel hayat bu nesnenin gelişiminde başrolü üstlenmiştir. Kapalı ve değişime mesafeli bir geleneğe sahip
olan Japonya uzun yüzyıllar kılıçlarını mükemmelleştirmekle yetinmiş, bu süreçte kusursuz kılıç üretmek için gereken teknik ve teorik bilgiyi yüzyıllarca ötesine iletebilmişlerdir. Meiji dönemine kadar da dışarıdan gelen gelişmiş teknolojilere ve farklılıklara sert bir duruş sergilemiş, bu çeşitliliğin zararlı olacağına
inanmışlardır. Bu yüzden teknolojinin Japonya’daki serüveni ülkenin kendisi gibi
1

Eski ve yaygın bir mitoloji olmasına rağmen yazılı bir kaynağa referans verilememektedir.

2

Yumoto, M. John (1989), The Samurai Sword: a Handbook, Singapore: Tuttle Publishing.
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aykırı bir seyir izlemektedir. Bu seyir kırılma noktası sayılabilecek Meiji döneminde “hızlı modernleşme” ile (1868-1912) farklı bir yöne evirilecektir.
Teknolojinin toplumlardaki serüveni kültüre, topluma ve coğrafyaya göre değişiklikler göstermektedir. Örneğin, aynı zaman diliminde farklı coğrafî alanlarda
farklı teknolojik seviyelere sahip ülkelerin, toplumların ve kültürlerin bulunması
mümkündür. Aslında teknolojik değişim süreç içerisinde genel olarak insanların
ihtiyaca bağlı isteklerinden büyük oranda etkilenmiştir. Ayrıca teknolojiyi tetikleyen faktör olan icadın öneminin insan gereksinimlerinin karşılanması aşamasında
ayyuka çıktığı söylenebilir (Bassalla, G. 2008:7). Japon tarihinde ise icatların ve
teknolojilerin ortaya çıkış biçimleri birçok faktörden etkilenmiş, belirtildiği üzere
sıra dışı bir seyir izlemiştir. Fakat temelde belirleyici olanın yine insan gereksinimlerinin varlığı olduğu söylenebilir. Bu özetle birlikte çalışmanın ana konusu
şu şekilde ortaya çıkmaktadır: acaba Japonlar teknoloji konusunda, bu kadar katı
olmalarına rağmen bu teknolojik aletleri (nihontö) nasıl olupta bunca süreçte bilgi kaybı olmaksızın aynı şekilde üretebilmişlerdir? Bu sorunun cevabını bulmak
adına Japonya’nın Meiji dönemine kadarki teknolojik yeniliklerine yer vermek ve
bu ülke için önemi çok farklı olan kılıç örneğinden hareket etmek yerinde olacaktır. Ayrıca bu çalışma Japonya’nın modernleşme öncesinde kılıcın gelişimi ve bu
süreçteki enformasyon ilişkilerini irdelemektedir. Modernleşme sonrasındaki hızlı
ve tepeden inme şeklinde bir teknoloji transferi’nin, evrimsel sayılmayacak kadar
sert etkilerine yer vererek, bilgi iletimi açısından yoruma açık etkileri üzerinde de
durulacaktır. Bu yüzden, Tokugawa Şogunun’dan Meiji dönemine dek gelen hızlı
modernleşme maratonu ve bu sürecin samuraylar ve toplum üzerinde yarattığı değişikliklerin teknolojik açıdan yorumlanması söz konusu olacaktır.
Çalışma dört ana bölümden meydana gelmektedir. Öncelikle, Japonya ve Samuraylık kurumu hakkında kısa bilgiler verilecek, ardından Kılıcın sahneye çıkışı
ve toplum içerisindeki yerine değinilecek, bunu müteakip ikinci bölümde kılıcın
geliştirilme sürecinde ne gibi etkenlerin baskın olduğuna değinilecektir. Üçüncü
bölümde, kılıcın yapımı aşamasındaki enformasyon ilişkisinin yerel bağlar ile
etkileşimi ve bu sürecin kusursuzluğa yakın olmasındaki toplumsal ve teknolojik
faktörler irdelenecektir. Son bölümde ise 1868 Meiji döneminde yapılmış Samuray Devrimi’ne değinilerek, alışılmamış bir endüstrileşme ve teknolojileşme
sürecine bakarak geçmiş ve gelecek Japonya arasındaki ilişkiye değinilip çalışmanın temel çerçevesi sonlandırılacaktır. Bu bölümün amacı ve konusu başka
bir çalışmanın konusunu oluşturmakla beraber bu bilgilerin bu çalışma ile verilmesi, çalışmanın amacının bir kısmına (sosyal ve siyasal) ışık tutmasından ileri
gelmektedir. Bunun ardından ise sonuç kısmı ile çalışma bitirilecektir.

1. Japonya ve Samuraylar Hakkında Kısa Bir Özet
Japonya (Nippon-koku), Büyük Okyanusta yer alan topraklarının %97’sini 4 büyük adanın oluşturduğu, geri kalanını ise 3 binden fazla adacığın oluşturduğu
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bir ülkedir (Roskin, M., 2007: 340). Etnik yapısını %0,5 oranında Koreliler, %0,1
oranında Çinliler ve diğer gruplar, geri kalan yaklaşık %93’lük kısmını ise Japonlar oluşturmaktadır (Wright, E., 2006: 329-330). Kısıtlı bir alana sahip olan
Japonya’nın ekilebilir arazilerinin toplam topraklardaki payı sadece %12’dir.3 Bu
oranın azlığı ve nüfus yoğunluğunun fazlalığı ekonomik anlamda sınırlılık meydana getirmiştir. Paleolitik çağın son zamanlarından beri insanların yaşadığına
dâir kanıtların bulunduğu4 bu coğrafyada, toprak sınırlılığı ve çetin doğal şartlar
sebebiyle, toprak savaşları Japon tarihine damgasını vurmuştur. Bu savaşlar daha
sonrasında kontrol sağlamak isteyen imparatorlar tarafından bastırılmak istenmiş, böylece savaşçı bir hizmetkârlar sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu sınıfın adı samuraylardır (one who serves). Kelimenin etimolojisine inildiğinde Japonca’da saburau
yani hizmet etmek kelimesinden türediği görülür (Turnbull, S., 2006:9). Samuray
kurumunun yükselişi M.S. 7. Yüzyıl’a rastlamaktadır. Yamato döneminde birkaç
temel sebep yüzünden bu kurum profesyonelleştirilmiş ve daha da gelişmiştir.
Bu sebepler şu şekilde sıralanabilir: imparatorun hegemonyasını korumak adına
bir birliğin gerekliliği, ekonomik sebepler, dış tehditler (özellikle Çin istilaları)
ve son olarak iç tehditler (emishi, Japonya’nın kuzeyinde yaşayan klanların saldırıları) (Turnbull, S., 2008: 13-14). Bu yükselişten sonra samuraylar bir asırdan
uzunca bir süre Japon topraklarında hizmet etmiştir. Restorasyon dönemine kadar samuraylık kurumu toplumda önemini korumuş ve ekonomik, sosyal ve kültürel olayların başrolünde yer almıştır.
Bu noktada belirtmekte fayda vardır ki, samurayların Japon geleneği içerisindeki elit yerlerini ve savaşçı niteliklerini kılıç teknolojisinin evrimiyle ve bu evrimin kendiliğinden ortaya çıkardığı enformasyon ilişkileriyle sağladıkları söylenebilir. Çünkü, sonraki bölümlerde de görüleceği üzere, Japonya’nın teknolojik
tarihi (Meiji dönemine kadar toplumsal hayatı kolaylaştıracak birçok yeniliğin
yanında) askerî teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi üzerine kuruludur.
Bu bölümün devamında kılıcın tarihine değinilecektir. Tokugawa ve Meiji dönemlerindeki Japonya ise ayrı bir bölümde ele alınacaktır.

2. Kılıcın Sahneye Çıkışı
“Kılıcın yolu ile Zen yolu ikizdir, ikisi de aynı amaca hizmet eder: egonun öldürülmesi!”
-Yamada Jirokichi (1863-1931)
(Aktaran: Cohen, R., 2008:87)
Japon kılıçları konusundaki teknik bilgiyi teknolojik evrim sürecinin anlatılacağı
bölüme bırakıp, bu bölümde kılıcın samuraylarla birlikte kullanılmaya başlanması ve toplumda herkesin taşıdığı bir nesne hâline gelmesini tartışmak daha
3

The Economist (2009), Pocket World in Figures, Londra: Profile Books, s. 170.

Wikipedia katılımcıları (2010). Japonya. Wikipedia, Özgür Ansiklopedi. Erişim tarihi 18:42, Haziran 9, 2010 url:http://
tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Japonya&oldid=5775573.
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doğru olacaktır. Japon kılıç ve Kendo ustası Yamada Jirokichi’nin yukarıdaki sözünde belirtildiği gibi, kılıç ve savaş sanatları (Buşido) sadece bir güç göstergesi
değildir, aynı zamanda dinsel öğretilerle beslenen ve “insan zaafları”nı öldürmek
için kullanılan bir nesnedir. Ayrıca Yoshikawa’ya göre, kılıç sadece basit bir silâh
değildir, aynı zamanda hayatın sorularına cevap oluşturacak anahtarları içermektedir (Aktaran: Cohen, R., 2008:87).5 Bu denli derin manaya sahip olan bir silâhın
samuraylar ve halk tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının tarihsel süreçte dört önemli olayın vuku bulmasıyla ortaya çıktığı söylenebilir. Bu
olaylar sırasıyla korsan saldırıları, Birinci Moğol İstilası, İkinci Moğol İstilası ve
korsan saldırılarının geri dönüşü olarak özetlenebilir.
Korsan saldırıları genellikle Kore tarafından gelmektedir. Japon tarihinde
önemli savaşlara sahne hazırlayacak bu tarz saldırılar samurayların ve onların
savaş donanımlarının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle
bu dönemde bilindik Japon kılıçları miktar bakımından yaygın hâle gelmiştir.
Bununla birlikte, Japonların savaş sanatları (Buşido) bilgi birikimi daha iyi samuraylar yetiştirmek için nesilden nesile aktarılmıştır. Bu noktada Japon tarihinde
önemli olan diğer iki saldırı ise daha büyük çapta ve daha yıkıcıdır. Bunlar Kubilay Han önderliğindeki Moğol istilalarıdır (1274). İlk Moğol istilaları sırasında samuraylar dirense de, Moğolların güçlü ordularını yıldıran Japon adalarının
çevresinde sıkça görülen tayfunlar olmuştur.6 Daha sonra çok daha güçlü bir armada ile gelen Moğollar bu sefer içinde Çinliler ve Korelilerin de bulunduğu gemileri okyanusta kaybetmiş ve çoğu tekrar çıkan tayfun sırasında batmıştır. Adaya çıkmayı başaran yaklaşık 10.000 kadar Moğol ise samuraylar tarafından yenilgiye uğratılmıştır (1281).7 Bu istilalar konusunda şanslı olan Japonlar kendileri
kurtaran tayfuna, daha sonra ikinci dünya savaşı sırasında savaş pilotlarına da
verecekleri, kamikaze (divine wind) ismini vermişlerdir (Turnbull, S., 2008: 45-48).
Yukarıdaki tarihsel süreç kılıç sanatlarının ve teknolojilerinin askerî ihtiyaçlardan çıkarak gelişmesi ve bu aşamadan sonra Basalla’nın terimiyle ayıklanma
sürecine girmesi açısından önemlidir. Ayıklanma, bir yeniliğin toplum tarafından kabul görmesi ve sağladığı faydaya bağlı olarak kullanılıp kullanılmamasına
karar verilmesine denmektedir. Japonya’nın askerî tarihi bu açıdan kılıç teknolojilerinin gelişmesine büyük oranda ışık tutmaktadır.
Bu bölümde samuraylarla birlikte kılıcın sahneye çıkışı ve büyük miktarlarda
üretilip kullanılması süreci, tarihsel zorunluluklar ile desteklenerek anlatılmıştır. İki önemli hususun çalışmanın geri kalanında akılda tutulması önemlidir.
Japonlar inanışlarına göre yeryüzündeki görevleri ve hayatın sorularının cevaplarıyla uğraşmaktadırlar. Bu sorular ve cevaplar için referans oluşturabilecek bugüne kadar çekilmiş en iyi film The Last Samurai ve Twilight Samurai’dır. Ayrıca, basılı
kaynak olarak ise, Helen DeWitt’in The Last Samurai kitabı referans olarak gösterilebilir.
5

6
İlginçtir ki coğrafi şartlar yüzünden şekillenen bir toplum aynı şartlar söz konusu olduğunda dış tehditlere karşı avantajlı
konuma gelmektedir.
7

Bkz. Turnbull, Stephen (2009), The Mongol Invasions of Japan 1274 and 1281, New York: Osprey Publishing.
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Bunlardan birincisi, kılıç sadece askerî amaçlar için üretilmiş bir silâh değildir.
İkincisi ise, kılıcın feodal yapıyı güçlendirip, toplumsal yapıyı şekillendirecek
ölçüde bir teknolojik evrimi vardır.
Sonraki bölümde Japonların kılıçlarını nasıl geliştirdikleri ve eşi benzeri olmayan (teknik anlamda) bu silahların nasıl bu kadar mükemmele yakın olabildikleri
ve bu süreçte bu bilgiyi nasıl bozulmadan korudukları anlatılmaya çalışılacaktır.

3. Kılıcın Gelişim Süreci ve Anatomisi
Bu bölümde Japon kılıçlarının geliştirilme sürecine değinilecektir. Sırasıyla, Kılıç
yapım aşamaları ve son olarak da toplumsal bir dürtüyle kılıcın yaygınlaşması alt
başlıklarıyla bu bölüm tamamlanacaktır. Bu bölümün amacı ise kılıç üzerinden
bir dönemin teknoloji geçmişine ve toplumsal yapısına göz atmaktır; bunu yaparken teknik bilginin kusursuz paylaşılmasında etkili olan temel birkaç etkene
dikkat edilecektir.
3.1. Kılıç Yapımı
Çalışmanın bu kısmında, fazla teknik bilgiye girmeden, bir kılıcın basit manada
nasıl yapıldığı, bunu yaparken nasıl bir bilgi (knowledge) ve enformasyon (information) aktarımı olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Bu sebepten ötürü, kılıç yapımının kısa geçmişine değinmekte fayda vardır.
Japon kılıç ustaları (blacksmits) kılıç yapmayı Koreliler ve Çinlilerden öğrenmişlerdir. Katlı dövme sistemi (the repeated hammering) denilen bir sistemi kendileri geliştirerek dönemin en teknolojik kılıcını yapmayı başarmışlardır (Ares,
J., Antonio 2006: 26). Bu dönemde yeryüzünde görece sağlam kılıç yapan Batılılar mevcuttu (örneğin İspanyolların Toledo kılıçları) fakat Japon kılıçları kadar keskin ve dayanıklı kılıç yapan ve bunu endüstriyel bir üretim olmaksızın
usta-çırak ilişkisinde yürüten bir toplum daha yoktu.8 Kılıçların yapımında
Japonların izlediği yol oldukça şaşırtıcıdır. Çoğunlukla yazılı kaynaklar olmaksızın usta-çırak ilişkisiyle icra edilen bu iş, genellikle katı kurallara sahip bir
kılıç okulunda yetiştirilen yaklaşık 10 kişilik bir ekiple yapılırdı. Bir kılıcın
(daito) yapımı yaklaşık altı ay kadar sürerdi. Bu yapım aşamasında kılıcın yapılış biçimi ustadan çırağa yahut babadan oğla örtük bilgi (tacit knowledge)
biçiminde geçmekteydi. Sonradan bu sistem okullar aracılığıyla kısmen yazılı
hâle getirildi. Yapım aşamasının en ilginç olanı kılıçların eğimli (curved) hâle
getirilmesidir. Japonlar bu sistemi deneme yanılma yoluyla yaklaşık 100 yıl
kadar süren uzun bir süreçte öğrenmişlerdir. Kısaca, metaruluji bilimi açısından oldukça mühim olan süreci şu şekilde özetlemek mümkündür: kılıcın
yapımı son aşamaya gelince, yüzlerce derecede ısıtılan kılıcı bir anda suya
Bu noktada hatırlatmakta fayda vardır ki, bu usta-çırak ilişkilerinin temelinde girişimcilik güdüsü vardır ve bu çalışma
stilinin amaçları Avusturyacı girişimci kavramıyla birebir örtüşmektedir.
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batırmak metalin atom yapısında deformasyona neden olmakta ve eğimli bir
hâl almasını sağlamaktadır (Yumoto, M. J., 1989:97-102). Japonya’da bulunan
metal kaynaklarının kaliteli oluşu, kılıcın hammaddesi olan Tamahagane’nin9
kimyasal yapısını olumlu açıdan etkiler. Bu etkileşim teknolojik farklılıkların
ve yeniliklerin coğrafya ile doğrudan ilişkili olduğu ve Divergence sorunsalının
bir manada buradan kaynaklandığını ileri süren Jared Dimond’un tezine de örnek oluşturabilir.10 Ayrıca bu sürecin bilginin yönetilmesi ve biriktirilmesi hususunda önemli bir rolü vardır. Aslında bu süreçte Japonların kılıç yapımındaki
adımları bu kadar kusursuz uygulamalarının sebepleri arasında kurdukları okul
sisteminin yazılı olan/olmayan kaynakları iletmedeki başarılı olması gösterilebilir. Bu okullar genellikle ün ve soyluluk esası ile çalışmakta ve kendi içlerinde
kurdukları piyasa yapısı ile ilerlemektedir. Bu yüzden Japon kılıçlarının yapımı aşamasındaki bilginin iletilmesinde piyasanın (modern anlamda olmasa bile)
önemli bir rolü vardır. Beceri (skill) Hayek’in de söylediği gibi ancak bilginin serbest ve sistemli olduğu bir yerde oluşabilir. Bu serbestliği sağlayan kurumlardan
biri olarak piyasa gösterilebilir (Hayek F., 1996: 33).
Kılıç yapım sürecinde diğer önemli bir husus ise, kültürel ve dinsel kurumların yapım aşamasında önemli rol oynaması ve bilginin yazılı (codified) hâle getirilmesi sürecidir. Özellikle Şinto inancına göre ustaya saygı ve bilgiyi yaratan
bilimin halka hizmet için kullanılması çok önemlidir. Bu yüzden kılıç ustaları
yaptıkları kılıçların halka hizmet ettiğini düşünerek mükemmele yakın bir performans göstermektedirler. Ayrıca bu mükemmelliğin nesilden nesile kusursuz
bir biçimde aktarılması için kılıç ustalarının en önemli yöntemi, kılıçların suka
(sap) kısmına kılıcın kimliğini ve yapıldığı maddenin türünü ve yapılış biçimini yazmaktır. Bu noktada kılıçların bir pazarda mübadele ile satılmadıklarının
altı çizilmelidir. Genellikle kılıçlar bir fiyat karşılığında yapılırdı fakat her parası
olan kılıç alamazdı, sadece samuraylar ve kılıç kullanmayı hak edenlere bu ayrıcalık tanınırdı. Daha yalın bir ifadeyle, kılıç için sadece para sahibi olmak yetmezdi: ün, yetenek ve soyluluk bu piyasa için geçerli para birimleridir.
Kılıcın birincil sırada bir nesne olması Japonları onu daha iyi kullanmak için
farklı yenilikler yapmaya zorlamıştır. Atların üzerinde daha rahat hareket imkânı
sağlayan abumiler11 kılıç kullanımı kolaylaştırmak için geliştirilmiş teknolojik
nesneler olarak görülebilir. Lynn White Great Stirrup Controversy12 tezi kapsamında, Avrupa’daki feodal sistemin gelişmesinin en önemli sebepleri arasında stirrup
(Eyer) kullanımın yaygınlaşmasını göstermektedir. Aynı durum Japonya’da ise Edo
Wikipedia contributors, “Japanese swordsmithing,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia .org/w/index.
php?title=Japanese_swordsmithing&oldid=385389327 (accessed September 28, 2010).

9

10

Bkz. Diamond, Jared (2005), Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies, New York: W.W. Norton & Co.

Wikipedia contributors, “Stirrup,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index .php?title=Stirrup&old
id=384553262 (accessed September 28, 2010).
11

12
Great Stirrup Controversy. (2009, March 27). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 11:35, March 27, 2009, from
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Great_Stirrup_Controversy&oldid=279989914
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Dönem’inde (1600-1800) abumilerin (Japon eyerleri) kullanımının yaygınlaşması
ve samurayların toprak üzerinde denetim ihtiyacını artırması için de geçerlidir.
3.2. Kılıç Yapım Sürecinde Standartlaşma, Kılıç Okulları ve Kılıcın Piyasadaki Yeri
Bu bölümde aslında temelleri modern iktisatla oluşturulmuş fakat özellikle fikirsel
ve felsefî anlamda köklerini geçmişte bulabileceğimiz Avusturya İktisat Okulu’nun
bilgi hususundaki teorilerine yer verilip, bu sürecin içeriğine değinilecektir.
Avusturya İktisat Okulu iktisadı diğer okullara göre daha farklı bir metedolojiyle ele almaktadır. Praksiyolojik mantık ile hareket eden okulun özellikle iktisadın anlaşılması konusunda önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Daha açık bir
ifadeyle yöntemsel ve kavramsal tartışmaların farklı bir noktaya taşınmasına ve
bu nedenle iktisat biliminin (science of economics) anlaşılmasına ve anlamlandırılmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Avustuya İktisat Okulu özelinde bu
çalışmanın konusu Richard Cantillon’dan başlatılıp Israel Kirzner’in piyasa süreci (market process) tartışmalarına kadar götürülebilir. Bu manada piyasa teorisinin tarihsel olaylardan kopuk olduğunu ve sadece “21. Yüzyıl” teorisi olduğunu
düşünmek aldatıcı olacaktır.
Japonya kılıç yapım sürecine dönecek olursak, bilgi aktarım teorileri bakımından Avusturya İktisat Okulu’nun rolünü kılıç yapım okullarının arasındaki rekabet ve üretim süreci sırasında oluşan kurumların etkileşimi açısından açık bir
şekilde görebiliriz. Bu perspektifle siyasal rejimlere bakılmaksızın piyasa sisteminin toplumlarda ve kültürlerde bir şekilde var olduğunu anlamak mümkündür.
Japon kılıç yapım okulları (Ryular)13 eski dönemlerden modern zamanlara kadar geçen süreçte önemli bir role sahiptiler. Otoriter ve militer bir yapıya sahip
toplumda, savaşçıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretimlerde bulunmaktaydılar. Bu noktada genel manadaki askerî üretim modeline ters bir durum söz
konusudur. Modern ve bilinen manada genellikle askerî gereksinimleri devletlerin veya imparatorlukların yönettiği ve benimsediği kurum/kurumlar karşılamaktadır. Japonya’da ise açık bir fiyat sistemiyle olmasa bile birden fazla okulun
farklılaştırmaya çalıştığı sınırlı bir grup rekabetçi üretim sistemi bulunmaktadır.
Kılıcın yapım sürecinde hammadde sağlayıcların ve diğer üretime katkısı olanların ortak bildikleri tek dil, onun nasıl yapılması gerektiğini içeren enformasyondan ibaretti. Bu enformasyonu ise okulların başındaki ustalar başka ustalardan
öğrenerek elde etmişlerdi. Bu noktada Avusturya iktisatçılarının piyasa süreci
(Kirzner 1978: 23) dedikleri bir aşamada bilgiler üreten ve gelecekteki müstakbel
üreticiler arasında transfer edilmekteydi. Bu Kirzner tarafından keşif süreci (discovery process) olarak da adlandırılmaktadır (Krizner 1997: 62). Japon kılıçlarının özellikle okullar arasındaki çeşitli teknik farklılaştırmalar dışında, genellikle
ortak sunuldukları kişiler (samuraylar) ve pazar (sınırlı elitlerin ve kişilerin var
13

En büyük 6 tane okul vardı bunlar sırasıyla: Soshu, Yamato, Bizen, Yamashiro ve Mino okullarıydı.
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olduğu) sayesinde bilginin de Avusturyacı piyasa teorisi doğrultusunda paylaşıldığı büyük ölçüde söylenebilir.
Standartlaştırma bir diğer bilgi transferi şeklidir. Buna göre okullar kendi kılıçlarını teknik birkaç kıstas ile özelleştirmekte ve buna göre fiyat belirlemekteydi. Örneğin Bizen Kılıç Okulu’nda yapılmış bir kılıcın kisagi (kılıcın ucu), ha
(kılıcın keskin kısmındaki desenler) ve hira’ları (keskin kısmın üst tarafındaki
cilalanmış yer) farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar okullar tarafından aynı
ürün üzerinde standartlaştırmalar yapmalarına ve bu standartlaştırmaların da
kılıcın künyesi niteliği taşımasına sebep olmaktadır. Bu sayede kılıcın hangi okul
tarafından nasıl yapıldığının bilgisine ulaşılmakta ve kılıçların hangi okullar tarafından tamir edileceğinin bilgisinin bulunabilmesine olanak tanınmaktadır.
3.3. Kılıç Kullanımının Yaygınlaşmasında Toplumun ve Piyasanın Rolü
Samurayların sorumlulukları ekilebilir arazilerin üzerinde devlet kontrolünü sağlamak olduğu gibi, Edo döneminde samuraylar aynı zamanda kolluk görevlerini de
üstlenmişlerdir (Turnbull, S., 2008: 108-109). Ayrıca kılıç taşımak onur sayıldığı
için kılıcı olmayanlar toplum tarafından dışlanmaktadır.14 Bu yüzden kılıçların yapımı sırasında hataları azaltmak ve kaliteyi artırmak için Japonlar, Koreliler ve Çinlilerden cilalama teknikleri hakkında bilgiler almışlar, ayrıca keskinliğini artırmak
için hammaddenin kimyasında değişiklik arayışlarını sürdürmüşlerdir. İlginçtir ki
800’lere kadar dayanan süreçte Çinliler tarihte bilinen ilk barutu bulmuşlardır. Bu
buluş Japonlar tarafından alınsa da güherçile, kükürt ve odun kömürü karışımları
sadece simyacılar tarafından kullanılmıştır ve ateşli bir silâh yerine büyü olarak
kullanılmıştır. (Chase, K., 2008:39). Ateşli bir silâhın keşfine Batıya nazaran çok
erken olan bu tür buluşların, Japon toplumunda kabul görmemesinin sebebi dinî
inanışlar ve kılıcın kutsallığı ile açıklanabilir. Bu kutsallık toplumun her alanında
kendini çok derin bir biçimde hissettirmektedir. Kılıcın yerine yeni savaş ve kontrol aletlerinin alışı ise ancak 1700’lerin sonlarını bulmaktadır.
Japonlar kılıcın seyrine etki eden gelişmeleri ve teknik bilgileri diğer toplumlardan ticaret sayesinde alabilmişlerdir. Serbest sayılmasa bile Doğu’nun tüm
yeniliklerini barındıran bir kültür olan Çin ile ticarî bir ilişki içerisine girmek,
enformasyon transferini de -kaçınılmaz olarak- beraberinde getirmiştir. Bunun
örneklerini özellikle Meiji döneminde gözlemlemek mümkündür. Devrim öncesi
Japonya’da yukarıda bahsedilen değişiklikleri ve etkileşimleri, George Basalla’nın
meşur kitabı Teknolojinin Evrimi’nin ilk bölümlerindeki yenilikçi süreci görmemiz mümkündür. Buna göre nesne odaklı bir toplum (ki burada nesne Kılıç’tır)
teknolojik manada gereksinimlerini genellikle askerî ve toplumsal saiklerle gidermeye çalışmıştır. Kılıç yapım örneğinde olduğu gibi endüstriyel ve ekonomik
dürtülerin çok ön planda olmadığı bir süreç söz konusudur. Kaliteyi artırmanın
14
Kılıca sahip olmanın belirli bir bedeli vardır fakat kılıcı olmayan kişiler (8-15 yaş çocuklar bile) daito benzeri olan ama
tahtadan yapılan bokken ismindeki silahları taşımak zorundaydılar (Lowry, D., 1986: 17-19).
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ve kılıç konusunda ustalaşmanın topluma hizmet sayıldığı sosyal bir sistemde
kılıç ve benzeri nesnelerde yapım aşamasında ve sonrasında yenilikçiliğin hızını
artırması söz konusudur. Ayrıca coğrafî gezilerde Çinlilerden edinilen bilgi birikiminin tek yönlü olarak kusursuz bir biçimde aktarılması ve uygulanması görülmektedir. Bu noktada bilgi transferi ve bu transferin toplum tarafından içselleştirilmesi söz konusudur. Son olarak devrim öncesi Japonya’nın ekonomik anlamda
feodal bir yapıda olduğunu ve bu yapı sayesinde samuraylık kurumunun geliştiğini, samuraylık kurumunun altın çağlarının ise Japonların kılıç teknolojisini
geliştirmeleri sayesinde yaşandığını açıkça belirtmek gerekir.
Devrim sonrası Japonya için yenilik sürecinin biraz daha farklı işlediğini söylemek mümkündür. Ayrıca belirtmekte fayda vardır ki, devrimsel bir geçişin her
türlü kültürel ve ekonomik kurumlara çok fazla zarar verdiğini Japonya örneğinde bir kez daha gözlemlemeyebiliriz. Sanayileşme sonrasında ekonomik ilişkilerin ve yapıların değişip, bununla birlikte teknolojik gelişimin ve yeniliğin de seyrinin değişeceği aşikârdır. (Bassalla, G. 2008:153-160). Japonya’nın 1868 sonrası
hevesli sanayileşme adımları beraberinde teknoloji transferlerinin önünü açmıştır. Bu şekilde daha esnek bir ekonomik pazara doğru evrilen Japon ekonomisi,
feodal yapılarını yıkarak modern Japonya’ya doğru seyir izlemeye başlamıştır. Bu
noktada gereksinimler ve ihtiyaçların önüne geçilerek yeni gereksinimler ortaya
çıkmıştır. Pazar ekonomisinin gelişmesiyle artan ihtiyaçlar ve şehir yaşamına
dönen insanlar nedeniyle değişen sosyolojik yapılar söz konusudur. Bu yüzden
devrim sonrasında tam manayla doğunun kendine has teknoloji tarihi terk edilip,
Batı tarzı bir ekonomik yapıya ve teknolojiye adapte olunması söz konusudur.
Sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve kültürel anlamda da Batılılaşmanın
varlığı, yeni endüstriler yaratıp yeni teknolojilere sebep olduğu bir gerçektir. Bu
Batılılaşmanın ise teknolojiye pozitif bir katkıda bulunarak işçi ve pazar denetimini sağladığı bir başka önemli husustur.

4. Devrim ve Bir Devirin Bitişiyle Birlikte, Bilgi Pınarının Yıkılması
Uzunca bir süre Japonya’da samuraylar ve kılıçlar topluma, ekonomiye ve kültüre
hakimdi. Sabah uyandıkları andan itibaren kendilerini yaptıkları işin mükemmelliğine adayan bir toplum, yenilikler ve icatlar konusunda o kadar yaratıcı olamamıştır diyemeyiz fakat yenilikler konusunda kendiliğinden sürecin işlediğini
ve gelişimin var olduğunu tarihsel örneklerle görebiliriz. Aslında burda yenilik
ve icada batılı manada vurgu yaptığımızı belirtmekte fayda vardır. Yeniliğin ve
buluşun anası olarak sayılan gereksinimin var olduğu bu coğrafyada daha fazla
üretmek yerine daha iyiyi üretmek esas alındığından yeniliklerin ve buluşların
gecikmesi mazur görülebilir. Bu mazuriyet bilginin bu kadar kusursuz iletilmesinde önemli bir rol oynar. Daha açık bir ifadeyle her anlamda mükemmellik
arayışı Japonlara bilginin de mükemmel aktarılması konusunda bir müşşevvik
sağlamıştır. Bunun en açık kanıtı olarak kılıç ustalarının kılıç okullarında üret-
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tikleri kılıçların erken dönem ve son dönem içindeki benzerlikleri gösterilebilir.
Meiji dönemine kadar Japonlar cam teknolojisini bile keşfedememişlerdi. Samurayların ve Japon halkının teknolojiyle tanışması ve dışarıdaki dünyayı öğrenmeye başlaması ilk Avrupalıların ülkeye gelmesiyle başlamıştır (1543). O zamana
kadar en üstün teknolojiye sahip olduklarını düşünen Japonlar gemilerden çıkan
ateşli silâhları gördüklerinde, artık Japonya’nın geleceğinin değişebileceği ortaya çıkmıştır (Roskin, M., 2007: 350).
İşte bu dönemden sonra adaya gelen tüfek ile birlikte artık samuraylar eski
güçlerini kaybetmeye başlamıştır. Genç imparator Meiji, Tokugawa Şogunundan
devraldığı Japonya’nın yüzünü Batıya dönmesini istemektedir. Tokugawa döneminde halkın refahının gözle görülür düşüşler yaşaması Meiji’nin işini kolaylaştırmıştır. 1867’de Meiji samurayların sokaklarda kılıçla dolaşmasını yasaklamış
ve eski usul giyim konusunda kısıtlamalar getirmiştir (Gordon, A., 2003:62-65).
Bu dönemde Amerikalılar ile silâh anlaşmaları imzalanmış, samurayların isyanları ateşli silâhlarla bastırılmıştır. Yaklaşık 20.000 kılıç ustası ya öldürülmüş ya
da bu işi yapmaları yasaklanmıştır (Yumoto, M. J., 1989:40). Devrim sonrasında
kurulan modern Japonya’da yalnızca devlete bağlı 5 usta kalmıştır. İlginç bir istatistik ise, Amerikalıların silâh pazarlamak için geldikleri Japonya’daki kılıçları
eski usul ve yararsız olarak adlandırıp daha sonra yaklaşık 350 bin (2. Dünya Savaşı sonrasındakilerde dahil) adet kılıcı ticarî ve hatıra amaçlı olarak ülkelerine
götürmeleridir (Yumoto, M. J., 1989:45).
Sistemli bir restorasyon ve Batı’nın baskın olmak için getirdikleri teknolojilerin Japonya’yı etkisi altına alması çok zor olmamakla birlikte, her devrimin kendi
içinde kaçınılmaz gerçekliği olarak birçok kişinin ölümüne ve Savaşçı samurayların sonunun kanlı bir şekilde gelmesine yol açmıştır. Bu dönem devamında sistemli bir teknoloji transferi kapısını aralamıştır. Buna göre; İngilizlerle, Amerikalılar, Fransızlar ve Hollandalılarla 1850-1914 yılları arasında ciddî bir teknoloji
alışverişi yaşanmıştır buna göre bazı transferler şu şekilde sıralanabilir (Uchida,
H., 1995: 37-48):
1868 – Madencilikte Batı metotlarının kullanılmaya başlanması
1869 – Deniz fenerlerinin yapılışı ve kullanılması
1870 - Telgraf hattının döşenmesi
1873 – İmparatorluk mühendis okulunun açılması
1882 - Ateşli silâhlar ve metal işleme endüstrisinin açılması
Bunların dışında Meiji hükümetinin üstünde çok fazla durduğu sanayileşme
programı (Shokusan kōgyō) ile Batı teknolojileri endüstriye entegre edilmiştir
(Low, M., 2005:135). Bu ve bunun gibi hızlı bilimsel ve teknolojik ataklar “modern” Japonya’nın temellerini oluşturmaktadır.
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Japonların modernleşmesi yıllar sürse de, geçmişin etkilerinin silinmesi sadece çok kısa sürmüştür. Artık teknolojik bakımdan daha üstün bir Japonya modernleşmecilerin zihnindeki ideale bir adım daha yakınlaşmıştır. Bunun dışında
ise toplumun etnik yapısı değişmiş 1000 yıllık hizmet geçmişinin ardından samuraylar tümüyle tasfiye edilmiştir. Andrew Gordon kitabında modernleşmeyi,
çarşı gözlemlerini not defterine aktaran o dönemde Japonya’da yaşamış batılılardan edindiği bilgileri aktararak, betimlemeye çalışır:
Basil Hall Chamberlain’nin anılarından: “Bir zamanlar feodalizmin kol gezdiği bu
sokaklarda artık eski Japonların âdetleri yok olmuştur. Şimdilerde iki tane kılıç kuşanmış samurayları15 çarşıda görmek mümkün değil. Artık Japonya eski Japonya değil,
insanlar İngilizce konuşuyor, takım elbise giyiniyorlar… Sanki her şey gece ile gündüz
arasında değişmiş gibi...” (Gordon, A., 2003:61).
Bu alıntılar aslında bir devrin nasıl kapandığını ve geçmişten günümüze
Japonya’nın geçirdiği değişimin bir kanıtı niteliğindedir.

Sonuç Yerine
Bu çalışmanın ana konusunu oluşturan Japon Kılıçları ve onların yapım sürecindeki bilgi ve pazar ilişkileri 4 bölümde özetlenmeye çalışılmıştır. Genel olarak
çalışma içerisinde varolan tarihî ve kültürel bilgiler Japonların ve genel manada
Doğunun pazar anlayışının farklı olduğunu vurgulamak amaçlıdır. Üçüncü bölümün sonlarına doğru anlatılmaya çalışılan pazar olgusunun farklı oluşu, Batılı
anlamda varsaydığımız teorilerin buraya uygulanamayacağını göstermemekte,
aksine her kültürde olduğu gibi antropolojik ve sosyolojik bir gerçeklik olarak
piyasa olgusunun isim değiştirse de temel niteliklerinin her zaman varolduğunu
göstermektedir. Bu noktada belirtmekte fayda vardır ki, pazar (market) gerçekliğinin altını Avusturyacı teorilerle doldurmak olanaklıdır. Aksi takdirde yerleşik (mainstream) bir iktisat anlayışının teorileri ile bu çalışmada bahsi geçen
hususlara açıklık getiremeyeceği aşikârdır. Bu yüzden bilgi aktarımında pazarın
önemli bir rolü olduğunun altını birkez daha çizmekte fayda vardır. (Mises 2003:
206) Avusturyacı iktisatçıların ve özellikle Ludwig von Mises’in eylem üzerine
çalışmaları ve iktisat teorisine bu noktadan ulaşmaları üst satırlarda bahsedilmek istenen meselenin “neden Avusturyacı bir bakış açısı ile?” sorusuna cevap
verebilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, Avusturyacı teorilerin bu çalışmadaki
bilgi transferi ile ilişkilendirilmesinin ardında diğer teorilerden metodolojik ve
ontolojik manada farklılıklarının olması yatmaktadır. Kılıç yapımında bir pazar
yapısının olup olmadığına bu açıdan bakınca sorun kendiliğinden çözülmektedir.
Özetlemek gerekirse, bilgi ve enformasyon paylaşımında pazar ve onun yarattığı
kurumların etkilerinin çok büyük olduğunu görmekteyiz. Japonya’da bu kurum15
Samuraylar kılıcı bir onur simgesi olarak görürlerdi. Bu yüzden yanlarından ayırmazlardı. Genellikle iki tane kılıç taşırlardı.
Bunlardan birincisi çoğunlukla bilinen ismiyle Katana (daito), uzun ve asıl silâh sayılabilecek olanı, diğeri ise wakizsashi daha
kısa ve yakın dövüş için olanıdır.
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ların yanısıra diğer kültürel ve sosyal kurumların da yardımıyla bu sürecin kusursuz ilerlediğini söyleyebiliriz. Japonya’nın bilgi konusundaki bu başarısının
iktisat ve enformatik bilimi açısından önemli olduğunu belirtmekte bu noktada
fayda vardır.
Son olarak diğer önemli ve çalımanın son kısmını oluşturan nokta ise, devrimsel bir geçiş sürecinin kültürel ve ekonomik manada yarattığı tahribatlardır.
Özellikle restorasyon sonrasında bilgi aktarımının bozulmasına neden olacak değişimler vardır. Bu noktada, her coğrafyanın kendine has bir piyasa yapısı olduğu
gerçeğini bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır. Japonya’nın hızlı “Batılılaşma”
çabalarının kendi iç yapısını tahrip ettiğini söylememiz mümkündür.
Sonuç sayılamayacak ama son söz olarak söylenebilecek şey, kültürüne bu kadar düşkün bir toplumun devrimsel nitelikte bir dönüşüme uğratılması, belki de
daha farklı seyredecek olan sosyal yapıyı olumlu ve olumsuz olarak etkilemiş, ve
“yeni” bir Japonya ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yeni Japonya’nın ise eski
yapısından kopuk ve yazıda sözü sıkca geçen kurumlardan yoksun olduğu açıktır.
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I. Giriş
Avusturya İktisat Okulu olarak da bilinen Avusturya Ekolü, yirminci yüzyılın
hemen başlarında geliştirdiği düşünce yapısıyla iktisat alanındaki tartışmalara
meydan okudu. O döneme kadar değerin belirlenmesi noktasında emek-değere
atıf yapan klâsik iktisattan farklı olarak Avusturya Ekolü değerin sübjektif karakterini ön plana yerleştirdi. Analizlerini bu minval üzerinden geliştiren ekol,
iktisat biliminin merkezine ise “amaçlı insan faaliyeti”ni yerleştirdi. Bu anlayışa
göre insanların davranışları rasyonel ya da irrasyonel olarak değil amaçsal olarak
değerlendirilebilir. Praksiyoloji’nin birincil nitelikteki bu önermesinin, siyaset
teorisi açısından yüklendiği anlam ise hayli kışkırtıcıdır: insan davranışlarının
rasyonellik açısından betimlenmesi, nihayetinde, davranışlara mutlak anlamda bir standart değer kriteri getirecektir. Bu nedenle birey davranışları, belli ön
kabullere göre tatbik edildiklerinde anlamlı olacaktır. Bu görüşü biraz daha temellendirirsek şöyle bir tahlile ulaşmamız mümkün hale gelebilir: birey davranışlarının belli kriterler etrafında değerlendirilmesi, davranışların nedenleri ve
kaynaklarına müdahil olacak şekilde ilerlettirilebilir. Dolayısıyla birey davranışlarını standardize edecek bir otorite, bu davranışların karar aşamasında da söz sahibi olabilecektir. Ancak Avusturya ekolü, “insan davranışı”ndan bu tarz bir rasyonalite zorunluluğunu kaldırarak, bireylerin davranışlarına sübjektif karakteri
içsel olarak yerleştirmiştir. Bu argüman, Avusturya Ekolü’nün özgürlük teorisine
sunduğu en muazzam katkı olarak tarihe geçmiştir.

1

Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir.
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II. Metodoloji ve Felsefî Temeller
Avusturya metodolojisinin temelinde kökleri Aristo’ya kadar uzanan derin bir tarihsel ve felsefî görüş yatmaktadır. Erken on dokuzuncu yüzyıldan itibaren gelişen organik ve kollektif düşünce tarzına karşı bireyciliği ön plana koyan ve gerek
ekonomik gerek siyasî teorisinin temeline ontolojik bireyciliği yerleştiren Avusturya metodolojisi, iktisadî öğretisini teknik modellerden sıyırarak, felsefî temellere oturtmuştur. Ancak daha önemli bir nokta şudur ki; Avusturya metodolojisi,
metodolojik bireyciliği salt bireyciliğe verdiği önem nedeniyle değil, metodolojik
anlamda sahip olduğu teorik derinlik ve pratik gerçeklik nedeniyle savunmuştur.
Dolayısıyla bireycilik, Avusturya metodolojisi açısından salt ahlâkî bir değer ya
da deontolojik bir önerme değil, epistemolojik bir ön kabuldür. Bu yönüyle Avusturya metodolojisi o dönemde gelişen kollektivist felsefe ile metodolojik bir ayrım yaşamaya başlamıştır (Smith, 1993: 130).
Metodolojik bireycilik ile başlayan teori oluşturma çabaları bilhassa ekonomik
yapı ile siyasî sistem arasında kurgulanan epistemolojik ve mantıksal bağ ile somutlaşmıştır. Bunun ilk, ve en önemli, örneğini veren Carl Menger, sübjektif değer ile oluşan bir piyasa modelinin giderek mübadeleye dayalı bir sosyal yapıyı
oluşturduğunu ve bu yapının temel unsurunun mülkiyet üzerinden gerçekleştirilen mübadele olduğunu vurgular (Yay, 2004: 4). Menger, böylece sübjektivizmi
sosyal yapının – ve bu yapının üzerine inşa edildiği kuralların – içerisine yerleştirerek iktisat ile siyaset teorileri arasında bir bağ kurmuş olur.
Menger, Ekol’ün metodolojik tavrı açısından bireyciliği bir değer olarak ön
plana yerleştirmeyi başarmıştır. Üstelik bunu yaparken, kompleks bir sosyal
yapıyı açıklama çabası içerisinde iken, bu yapının “doğası açısından tek kesin
ilke”ye sahip olan en temel birimine yönelmiştir: birey (Herbener, 1991: 34). Bireyin, tek varlıksal gerçekliğe sahip olan unsur kabul edilmesi ile, tüm toplumsal
yapının, içinde gelişen kurumlar ile beraber bu gerçekliğe uyarlanması prensibinin geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Menger’in metodolojik tavrı Ekol’ün
insan özgürlüğüne ve birey ile beşerî kurumlar arasındaki ilişkinin yapısallığına
dâir çok önemli argümanların kurulmasını sağlamıştır. Menger’in metodolojik
bireyciliği, basit anlamda bireyi önceleyen bir kurgulama değildir. Daha ziyadesiyle, metodolojik bireycilik, aklını kullanan yegâne varlık olan insanın beşerî
hayattaki önceliğine vurgu yapmak suretiyle, onu tüm beşerî yapılar karşısında
öncelikli konuma getirmektedir. Bu anlayışa göre hiçbir kolektif yapının ne “aklı”
vardır ne de herhangi bir şekilde somut, olgusal anlamda karar almaya vakıftır.
Çünkü kollektif grup diye bir şey somut olarak yoktur, çünkü, şayet toplum akıl
ile açıklanabiliyorsa, o halde toplumun temelinde de akıl vardır ve o akıl sahibi
de bireyin kendisi olduğuna göre, birey otomatikman toplumdan önce gelen ve
ona üstünlük taşıyan bir varlık hâline gelir. Başka bir ifadeyle eğer kararlar akıl
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ile alınıyorsa o halde özne akıl sahibi olarak insanın kendisidir, şu halde bireyin
kendisi bizatihi kurucu olmak durumundadır. Herhangi bir kolektif yapının bireye göre öncelikli, üstün veya ona aşkın olduğunu kabul etmek ile metodolojik anlamda bireyin hiçbir şekilde karar alma gücü ve yetkisinin olmadığını söylemek
aynı şeylerdir. Avusturya Ekolü’nün, Menger’den beri, kollektivizmi özgürlüğe
açık bir tehlike olarak görmesinin altında işte bu epistemolojik önermeler dizisi
yatmaktadır.
Avusturya metodolojisi, insan varlığının niteliğinden yola çıkarak hazırladığı teorik perspektifine pratik özellikler katmaktadır. Şöyle ki; Avusturya İktisat
Ekolü’nün merkeze yerleştirdiği birey ne rasyonalist bir amaçsalcılığın öznesidir ne de ideal bir varlıktır. Hal böyle olunca ekolün kabul ettiği birey, üzerinde
analiz yapılabilen veya amacı öngörülebilen bir varlık olmaktan ziyade, çok dar
kapsamda tahlil edilebilen bir varlık halini almaktadır. Avusturya Ekolü’nün temel önermesi; “insan eylemde bulunur”dur. İnsan davranışı ontolojik bir vakıa
olarak ele alınmakta, böylece insanın davranışlarına sebebiyet veren düşünce ve
kararları da ontolojik bir gerçeklik hali kazanmaktadır. İnsan davranışına dâir
getirilen bu ön kabul, insanın söz konusu davranışa yol açan eylem ve düşünce aşamasında sahip olduğu özgürlük seviyesini yansıtması bakımından önem
taşır. Çünkü insan davranışının ontolojik bir vakıa olarak kabul edilmesi, insan
davranışına yol açan bireysel kararların ve değer yargılarının da aynı oranda ontolojik bir gerçeklik olarak kabul edilmesini beraberine getirmektedir. Avusturya
Ekolü’nün metodoloji ile siyaset teorisi arasındaki bu formel bağ kurgulama girişimi, Ekol’ün tutarlı bir disipline sahip olmasında başrol oynamaktadır.
Avusturya Ekolü açısından tartışmasız en önemli isimlerden birisi olan Ludwig von Mises, metodoloji ile teori arasındaki bağın ortasına ahlâkî bir gerekçelendirmeyi yerleştirmiştir. Bu gerekçelendirme, Ekol’ün bir modelden, derin
düşünce yapısına sahip bir felsefeye doğru genişlemesine yardımcı olmuştur.
Hatta bazılarına göre Mises, “insan eylemi”ni metafizik yanılsamalardan kurtararak onu bilgi teorisiyle bağdaştırmıştır (Gordon, 1992: 95). Bu sayede “insan eylemi” ifadesinin metodolojik ve olgusal olarak teorilerin temel varsayımı hâlini
alması gündeme gelmiştir. Mises, Avusturya Ekolü’nün felsefesini ve metodolojisini bir arada verdiği ünlü eseri “İnsan Eylemi”nde, insan davranışının rasyonel
veya irrasyonel olarak betimlenemeyeceğinin altını çizmektedir. Çünkü böylesi bir yargılama girişimi, en nihayetinde insan davranışlarına sebebiyet veren
amaçlar hakkında da düzenleme girişimlerinin önünü aralayacaktır. Hiç kimse,
başkalarını neyin daha mutlu edeceğini söyleme hakkına sahip değildir (Mises,
2008: 21). Mises’ten yola çıkarak şunu ekleyebiliriz ki; eğer herhangi biri, başkalarının amaçları hakkında karar belirtme yetkisine sahip olursa, bu yetkilendirme mutlak anlamda davranış ve karar aşamalarında da belirleyici olmaya kadar
genişleyecektir.
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Mises’in Avusturya Ekolü’ne en önemli katkılarından bir tanesi de, planlamacı
iktisadın zaafiyetini ve çelişkisini ortaya koymakta gösterdiği maharetteydi. Sosyalizm adlı eserinde, Mises, şöyle demektedir:
“[B]ir ve aynı girişimin tekil birimi için ayrı hesaplar, ancak ve mal ve hizmetlerin
bütün türleri için fiyatlar piyasada belirlendiğinde mümkündür ve hesaplamaların
temelini oluşturur. Piyasanın olmadığı yerde fiyat sistemi yoktur ve fiyat sisteminin
olmadığı yerde iktisadî hesaplama olmaz” (Mises, 2007: 129).

Sosyalist bir iktisadın salt planlama çelişkisini değil, fakat aynı zamanda piyasadaki fiyat oluşumunda tüketicilerin özgür iradeleri ile – sübjektif değer yargıları sonucu – oluşan fiyat mekanizmasının sosyalist bir sistemde mümkün olamayacağını vurgulayan Mises, bu bağlamda sosyalist bir modelde, şayet tüketicilerin sübjektif değer yargıları dışlanıyorsa (ki öyle) o hâlde sosyalist modelin,
bu soruna çözüm olarak getirdiği çözüm alternatifinin, değer yargılarını tercih
durumundan bağımsız hâle getirmek olacağını düşünür. Mises’e göre, sosyalist
iktisadî modelde mülkiyetin kollektif hâle getirilmesindeki asıl sonuç üretimin
kollektifleştirilmesi değil, tercih ve değer yargılarının kollektif hâle getirilmesidir. Tercih ve değerlerin kollektifleştirildiği bir düzen, insanın kendisine değil
kollektif organizasyona ait olduğu bir sistem olmak mecburiyetindedir. Bireyin
karşısında beşeriyetin üstünlüğünü ortaya koyan kolektivist felsefeye karşı tam
özgürlüğü savunan Avusturya Ekolü, ekonomik özgürlükler ile siyasal özgürlükler arasındaki rasyonel ve tutarlı bağı gündeme getirmiştir.
Mises’in temel argümanlarından bir tanesi de sosyalist bir modelde bireysel
bir değer unsuru olan kâr beklentisi ile kollektif organizasyonun inşası arasında
denge oluşturma girişiminin hatalı oluşudur. Ona göre, değer yargılarını kollektif hâle getirmeyi arzulayan sosyalist bir modelde esas hedef kâr güdüsünü
ortadan kaldırmak olacaktır. Çünkü ancak bu takdirde kollektif üretimin önü açılacaktır – herkesin kendi çıkarını düşündüğü bir modelde sosyalizmin arzusu
olan “kollektif üretim” gerçekleştirilemez. Kâr güdüsünü ortadan kaldırarak ekonomik ilişkileri kurmayı amaçlayan modellerin argümanı şu olmuştur: insanın
bencilliği sonucu ortaya çıkan kâr güdüsü ortadan kaldırıldığı takdirde, üretim
araçlarının özel mülkiyete devredilmesi gibi bir durum da söz konusu olmayacak,
böylece üretim araçlarının kollektifleştirilmesi mümkün olabilecektir. Bu argümana karşıt argümanı dile getiren Mises’e göre, kâr beklentisi piyasayı harekete
geçiren varlık sebebidir (Mises, 2007: 137). Çünkü risk alan ve bu risk ile üretim
için maliyet hesaplamasına girişen ve üretim aşmalarında tüm maliyeti üstlenen
girişimci için kâr beklentisi olmazsa üretimin hiçbir anlamı olmayacaktır.
Üretimin tüketici tercihlerine göre kurgulanmasına dönük sübjektif değer teorisinin mantığını biraz daha anlaşılabilir hâle getiren Mises’in Ekol’e olan katkısı
gerçekten anlamlıdır. Yaşadığımız sosyal hayatta bunun somut pratiklerini görebilmekteyiz. Bir müteşebbis için tüketici her şeyden önemlidir çünkü tüketici
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olmazsa müteşebbis faaliyetinin hiçbir kıymeti harbiyesi kalmayacaktır – bugün
neredeyse tüm toplumlarda ortak deyim hâline gelmiş “tüketici daima haklıdır”
prensibi bu anlayışın bir soncudur. Sübjektif değer teorisinin politik ekonomideki konumu ise daha önemlidir: Çünkü bu değer teorisi, kaynakların, keyfî yöntemlerce değil karşılıklı değer transferi sonucu kullanılmasını öngörmektedir.
Bu karşılıklılık, ekonomik ve sosyal ilişkilerin zora dayalı gelişmesini engeller ve
medenî ilişki kalıplarını destekleyerek barışçıl bir sosyal düzenin inşasına katkıda bulunur. Mises, işte bu inşa çabaları sonucu gelişen sosyal yapıyı “işbölümü”
olarak açıklamıştır. Ona göre, işbölümü sayesinde kendi değer yargılarımız ve
tercihlerimize göre belirlediğimiz farklı uzmanlık alanlarımız arasında bir etkileşim yaratabilmişizdir (Mises, 2007: 320-23).
Geçen yüzyıllar boyunca insanlar kendi farklılıklarını keşfetmişler ve bu farklılıklarını geliştirip uzmanlaşmayı yaratarak toplumun her alanında her ihtiyaca
cevap verebilecek iş kollarının ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. İşte bu olgu,
artık bireylerin birbirilerini düşman olarak değil tam tersi bir müttefik olarak
görmelerinin başlangıcı olmuştur. Böylesi bir toplumda herkes herkesin yetenek
ve emeğinden fayda sağlamaktadır (Ebelling, 2004: 43). Bireylerin birbirileri açısından taşıdıkları bu önem, toplumsal evrimi çatışmadan uzlaşıya, düşmanlıktan
– barışçıl bir ortamda – rekabete ve savaştan ticarete döndürmeyi hedefleyen bir
medeniyetin yaratıcısı hâline gelmiştir. İşte bu medeniyet idealinin politik ekonomisini oluşturan kişi de Ludwig von Mises olmuştur.
Avusturya İktisadının bir başka önemli ismi Friedrich August von Hayek’tir.
Hayek, bilhassa 1960-1970 yılları arasında Keynesçi politikalara karşı geliştirdiği
argümanlarla anılmaktadır. 1974 yılında iktisat dalında Nobel kazanan Hayek, serbest piyasanın epistemolojik temellerini kurgulayarak sosyal teoride imrenilecek
bir başarıya imza atması bakımından seçkin ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.
Hayek’in iktisadî teoriye en önemli katkısı bilgi ve toplum arasında kurduğu
epistemolojik bağdır. Toplumun içerisinde dağınık hâlde bulunan bilginin keşif
ve mübadele yoluyla bireylerden diğer bireylere aktarıldığını savunan Hayek, bu
bilgi transferinin merkezî planlamayla halledilmesinin mümkün olamayacağını
savunmaktadır. Çünkü toplum o kadar kompleks bir yapıda oluşmuştur ki, her
bireyin sahip olduğu bilgi ancak keşif, talep ve mübadele yoluyla aktarılabilir.
Böylece Hayek, serbest piyasanın epistemolojik temellerini bilgi üzerinden temellendirmeye çalışır.
Hayek bu metodolojisini ilk defa “Bilginin Toplumda Kullanımı” adlı makalesinde incelemeye koyuldu. Bu makalede – ve genel olarak diğer tezlerini de
kapsayacak şekilde – Hayek’in temel tezi şuydu; iktisadî bir sistemde “verili”
kaynakların dağıtımı gibi bir şey mantıksal olarak mümkün olamaz, çünkü bir
kaynağın verili olup olmadığı kişiler tarafından geliştirilen amaç, talep ve değer
gibi sübjektif fonksiyonlara bağlıdır. Şu hâlde bir toplumda kaynakların dağıtı-
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mı son kertede bireysel eylemlere dayalı olarak bağımlı değişkenlik içerecektir.
Çünkü toplum, bilginin bir toplam şeklinde hiç kimseye verilmediği, fakat parçalı olarak her bireye verilmiş parçalı ve dağınık kümelerden oluşan kompleks ve
karmaşık bir sosyal düzendir.
Hayek, merkezî bir planlama ile iktisadî etkinliğin optimum seviyeye çıkarılmasının mümkün olmadığına kanaat getirirken, planlama faaliyetinin dağınık
şekilde topluma yayılan bilginin tümüne ve daha da önemlisi bu bilginin bireyler tarafından nasıl kullanılacağına ilişkin gözlem ve öngörüde bulunamayacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayımın temelinde ise Hayek iki argüman
ileri sürmektedir: birincisi, toplumda dağınık hâlde bulunan bilgi, ölçülemeyecek
unsurlardan meydana gelebilmektedir. Zaman ve mekân gibi spesifik durumlar
bilginin özel şartlarını oluştururlar. Bu tür bir bilgi ne önceden planlanabilir ne
de her zaman her yerde idame ettirilebilir. Bu aksiyomun ontolojisi olarak Hayek,
her bireyin diğer bireylere göre farklı avantajlara sahip olduğunu söyler. Çünkü
bir birey, ancak karar kendisine bırakıldığında ve sadece onun girişimiyle icra
edildiğinde kullanılması gereken bilgiye sahiptir (Hayek, 2003: 6). Bu bilgi türü
ise ancak karar bireylerin kendilerine bırakıldığında ortaya çıkabilir. Dolayısıyla
da planlamacı bir ekonomik modelde bireylerin sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkması mümkün değildir, çünkü bireylerin bu yeteneklerini özerk karar ve
tercihe dayandırarak mübadele edebilecekleri bir toplumsal yapı mevcut değildir.
Hayek, Mises’in “insan davranışı” aksiyomunu kendi teorisinin merkezine yerleştirir ve bu aksiyomu bilginin piyasa sürecine ilâve edilmesine dek genişletir.
Hayek’in temel argümanı, ekonomik sistemin işleyebilmesinde bilimsel bilgilerin değil zımnî bilgilerin etkin olduklarıdır ve bu bilgi türü teknik yöntemlerle
değil fakat keşif ve girişimciliğe dönük insan davranışları sonucu açığa çıkmaktadır (Klein, 2004: 78). İnsan davranışı bu hâliyle kurgulanabilir veya planlanabilir bir nitelikte değildir, o daha ziyade kişilerin kendi kurguladıkları amaçlarına
dönük bilinçli çabalardır ve piyasa modeli işte söz konusu bireylerin amaçlarını
dağınık hâlde iken bile birbirilerine karşı yönlendirebilen bir koordinasyon işlevi görür. Hayek, hiçbir insanın total bilgiye sahip olamayacağını, bunun hem
mantıken imkânsız olduğunu hem de ekonomik bir sistemde bilginin her bireye
bağlı olarak zaman ve mekân gibi spesifik şartlardan dolayı değişebileceğini de
göz önüne alarak kesin bir sonuca ulaşmanın veya bu uğurda mücadele etmenin
başarısız kalacağından söz eder. Çünkü ekonominin temel işlevi, Hayek’e göre,
“insanların hakkında bilgi sahibi olmadıkları koşullara adapte olma süreçlerini
açıklamaktır” (Hayek, 2005: 142). Bu bilgi eksikliği piyasada mübadele olgusunu
yaratırken, adaptasyon ise bilinçli ve amaçlı bir insan davranışının keşif ve girişimcilik ile birleşmesine tekabül etmektedir.
Planlı ekonomi savunucularının sürekli dile getirdikleri “karşılıklı yarar” önermesine karşı çıkan Hayek, serbest piyasanın üstünlüğünü dile getirerek karşılık ve-
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rir. Hayek’e göre serbest piyasada hangi amaçların takip edileceğine dâir bir mutabıklık şart değildir. Çünkü piyasanın doğasında, herkesin kendi yeteneğini, çıkarını
ve amacını gerçekleştirmesine dönük bir nitelik vardır. Bununla beraber piyasa,
ne düzenlenmiş bir sistemdir ne de kendine has kuralları olan ve kendi kendine işleyen bir mekanizmadır. Piyasa, farklı amaçlara sahip bireyler tarafından devamlı
surette işletilen soyut bir sistemdir. Bu soyut sistem bireylerin gönüllü mübadelelerine dayanmakta, böylelikle bireysel özgürlüğün sosyal anlamda işlevsel kılınmasına ve korunmasına yardımcı olmaktadır (Butler, 2001: 58-59).
Çağımızın en önemli teorisyenlerinden biri olan Hayek tarafından geliştirilen,
sosyal düzenin politik ekonomik temelleri bilhassa Avusturya Ekolü’nün anlaşılması açısından oldukça faydalı olmuştur. Serbest piyasanın salt ekonomik bir model olarak değil fakat onun sosyal içeriğinin anlaşılması noktasında Mises’in argümanlarını daha ileri taşıyan Hayek, Avusturya Ekolü’nün salt bir iktisat okulu değil
aynı zamanda felsefî ve sosyal bir düşünce okulu olmasında pay sahibi olmuştur.
Avusturya Ekolü’nün çağdaş öncülerinden olan Murray Rothbard da okulu liberteryen bir çizgiye taşımıştır. Rothbard böylece bilhassa son zamanlarda gündeme
gelen klâsik liberalizm ve liberteryenizm arasındaki tartışmada Ekol’ün mülkiyet
ve tam serbesti noktasında konumlanmasına zemin hazırlamıştır (Crocetta, 2007:
213). Rothbard’ın özel mülkiyete olan vurgusunu kendisinden önceki Ekol’ün temsilcilerinden ayıran temel farklılık, Rothbard’ın özel mülkiyeti bireysel bir değerden öteye taşıyarak onu toplumun kurucu ilkesi saymasıydı. Çünkü Rothbard, özel
mülkiyete dayalı serbest piyasa anarşizmine atıf yaparak, devlet ile özel mülkiyet
arasındaki klâsik liberal algıyı kırmaktaydı. Ekolün önceki temsilcilerinden Mises
özel mülkiyetin güvenliğinin sağlanması noktasında monopol bir devletin gerekli
olduğuna kanaat getirirken, Rothbard özel mülkiyet ile devlet arasındaki ilişkiyi
“yaşam standartlarında farklılık yaratacağı” gerekçesiyle daha olumsuz bir mecrada değerlendirerek, güvenlik ihtiyacının bireylerin ferdi yaşam standartlarında
herhangi bir olumsuzluk teşkil etmeden serbest piyasa tarafından nasıl sağlanabileceği noktasında durmuştur (Rothbard, 2009: Cilt II, VI, 1116).
Rothbard’ın politik iktisat alanında mülkiyet ekseninde getirdiği en önemli
yenilik, mülkiyetin klasik liberalizmdeki konumunu genişletmek suretiyle, salt
emeğe bağlamaması fakat aynı zamanda bireyin emeğini sarf edeceği arazi veya
tüketim malına dönüştürülebilecek doğal kaynaklar üzerinde de hak sahibi olduğuna ilişkin getirdiği argümandır (Rothbard, 1973: 31). Bu sayede Rothbard, kollektif bir organizasyonun toplumun üzerinde yaşadığı arazi üzerinde topyekûn
denetiminin olamayacağını savunur. Kollektif organizasyonun yerine toplumsal
koordinasyon özel mülkiyetleri üzerinden mübadeleye girişen bireylerin özgürce
ve gönüllülük ilişkileri çerçevesinde oluşturdukları serbest piyasa tarafından çözümlenecektir. Buradan hareketle Rothbard’ın serbest piyasa toplumu, özel mülkiyetin tek ahlâkî ve meşru neden olmasına dayanan toplumsal bir düzendir.
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Rothbard, serbest piyasanın ahlâkî gerekçelendirmesini hem birey üzerinden
hem de toplum üzerinden yapar. Birey bazından bakıldığında serbest piyasa, bireyin kendi aklının, yeteneğinin farkına varmasını olanaklı kılmasına dayanır.
Toplum nezdinde değerlendirildiğinde ise, serbest piyasa, bireysel üretim ve
amaçların akıl yoluyla eyleme geçirildiği ve karşılıklılık oluşturduğu soyut bir
düzeni ifade eder (böylece Rothbard, Hayek ve Mises’in de önem verdiği keşif ve
girişimciliği bireysel bir eylemden öteye taşıyarak toplumsal bir sistemin motoru hâline getirir). Bireylerin, sahip oldukları mülkiyetlerini ve ürettikleri mal ve
hizmetleri mübadele ettikleri serbest piyasa düzeni, güç ilişkileri yerine barışçıl
takas metoduna dayalı olması suretiyle bireyler açısından daha tercihe şayan bir
toplum modelini oluşturmaktadır. Rothbard, işte bu sebepten dolayı, serbest piyasayı salt ekonomik bir model olarak görmek yerine, onun ahlâkî bir ilke olduğunu vurgulamaktan geri kalmaz.
Serbest piyasa salt ahlâkî olduğu gerekçesiyle değil fakat aynı zamanda optimum fayda sağlaması açısından da savunulması gereken bir modeldir. Rothbard
bu fayda analizinden yola çıkarken, tüm korumacılık teşebbüslerinin, bireylerin
kendilerine en fazla fayda sağlayacağını düşündükleri bir ilişki biçimine müdahale ile sonuçlanacağını, bunun da ilk durumda oluşturulan düzenden – yani serbest piyasaya içkin olan gönüllü mübadeleden – daha az fayda sağlayacak yeni
bir durum yaratacağını öne sürer. Çünkü bireyler, ilk durumda gönüllü bir mübadele ilişkisine girerlerken, her iki taraf da kendi amacı ve çıkarının ne olduğunu
bildiğinden, bu ilişki optimum fayda sağlayacaktır. Ancak bu ilişkinin ardından
gelen müdahale durumu, önceki durumda ortaya konan fayda seviyesine müdahale içereceğinden, bir önceki durumdaki faydayı azaltacaktır. Rothbard, bu analizden hareketle, tüm korumacılık teşebbüslerinin ticarete ve onun arkasındaki
gönüllülük ilişkilerine bir darbe olduğunu ileri sürmektedir (Rothbard, 1986: 1).
Rothbard’ın serbest piyasa ve korumacılık arasında faydaya dayalı analizinin
temelinde Avusturya Ekolü’nün temel önermesi olan praksiyolojinin izlerini görmek mümkündür. Çünkü Rothbard, praksiyolojiyi kendinden önceki teorisyenlerin kurduğu argümanları daha da ileri taşıyarak, salt metodolojik bir önerme değil fakat teorik bir düzlem inşa etme çabası içerisine girer. Başka bir deyişle praksiyoloji Rothbard’ın teorisinde metodolojik bir yöntem olarak kalmaz, o kompleks
bir yapının anlaşılmasında temel rol oynayan anahtar bir kavram hâline gelir.
Rothbard’da prakiyoloji, salt “insan eylemi”ni açıklamakla kalmaz, fakat onun sayesinde toplumsal bir yapının açıklanması imkân kazanmaktadır. Örneğin Rothbard, “insan eylemde bulunur” önermesini genişletir, ve insan eyleminin rasyonel temelleri üzerinden, her bireyin kendi amacını kendi bilinç kapasitesi yoluyla
kurgulayacak kapasitede olduğunu, bu sayede bireylerin kendilerine fayda sağlayacak şeylerin yine ancak kendilerinin bilebileceğini ileri sürer. Böylece serbest
piyasa düzeninde, eylemde bulunan insanlar, kendi amacını ve kapasitesini en iyi
bilenler olarak eylemde bulunurlar. Böylece Rothbard, serbest piyasanın bireysel
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faydanın optimizasyonu noktasında planlamacı modelden daha üstün olduğu sonucuna epistemolojik yönden de ulaşmış olur (Rothbard, 1997: 59).

III. Avusturya İktisadının Geleceği
Avusturya Ekolü sadece ekonomik bir model sunmaz, aynı zamanda politik alanda
bireysel özgürlüklerin gelişimi ve iktidarın sınırlandırılması noktalarında güçlü
argümanlar ortaya koyar. İnsan davranışını temeline alan ve belli bir davranışın
biçimlendirilmesine dönük kartezyen projeler yerine davranışların sonuçlarından
hareket ederek açıklama getiren Ekol’ün en önemli niteliği de buradadır. Toplumu
ve politik-iktisadî süreçleri açıklamak için metodolojik bireyciliği gündeminin ilk
sırasına yerleştiren okul, böylece kollektivist fikirlerin birey üzerindeki egemenliğine de meydan okumuş olmaktadır. Bireyin beşeriyete karşı önceliğini metodolojiden başlatan Avusturya Ekolü, bireysel özgürlüğün istikrarlı kılınmasına dönük
çabaların rasyonelliğini böylece ilân etmiş olur. Bir taraftan ekonomik özgürlüklerin gelişimi açısından ekonomik analizler ortaya koyan okul, diğer yandan bu
özgürlükleri sağlama alacak ve onlarla bütünlük sağlayacak arka plan özgürlükleri, yani siyasal özgürlükleri, etraflıca tartışır. Böylece ekol bir taraftan siyasal ve
ekonomik özgürlükleri birleştirirken, öbür taraftan bu birleşim neticesinde ortaya
felsefî bir yaklaşım ortaya koyma imkânına kavuşmuş olur.
Kollektivist fikirlerin her geçen gün seslerini yükselttiği bir dönemden geçiyoruz. Amerika’daki krizin kapitalizme yüklenmesi karşısında sağ ve sol kollektivist
fikirlerin ortaklaşa saldırdıkları ilk hedef kapitalizm oldu! Serbest piyasanın, özel
mülkiyetin, mübadele serbestisi gibi ilkelerin ahlâkî geçerliliklerinin ortaya konması elzem hâline gelmektedir. Avusturya Ekolü temsilcilerinin üzerine basa basa
vurguladıkları nokta, ekonomik özgürlükler ile siyasal özgürlükler arasında doğrudan bağ olduğu fikriydi. Bu fikrin geri plana itilmesi ve ekonomik özgürlüklerin
siyasal özgürlükler karşısında göreli olarak görmezden gelinmesi özgürlüklerin
sağlanması açısından hiç de umut edildiği gibi olmayacaktır. Çünkü ekonomik
kaynaklar üzerinde tam denetime sahip olan bir devlet, bireylerin yaşamlarını
idame ettirecekleri kaynaklar üzerinde de denetim sahibi demektir. Şu halde bireylerin özgürlükleri, kaynak ve denetim sahibi devletin lütfuna kalmış demektir.
Avusturya Ekolü bugün daha fazla anlama sahiptir. Özgürlükler arası bir hiyerarşi yaratma çabasına girildiği böylesi bir dönemde, özgürlüklerin bütünlüğünü savunan ve özgürlükler arasında bir sıralama yapmanın nelere mal olacağını öngören Avusturya Ekolü, bizleri siyasî hayatın ekonomik temelleri üzerinde
durmaya sevk etmektedir. Sonuç olarak Avusturya Ekolü’nün geleceği aslında
özgürlüklerin anlaşılması ve bunların tatbiki noktasında bireysel girişimin yaygınlaşması ve iktidarın sınırlandırılmasına bağlıdır.
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Neoklâsik iktisat teorisinde birey, önünde bulunan seçeneklere ilişkin tam bilgiye sahip, her dâim birbiriyle tutarlı seçimlerde bulunan rasyonel bir aktör olarak
yerini alır. Neoklâsik iktisadın çizdiği rasyonel aktör çerçevesinde, bireyin akılcı
olarak davrandığı ön kabulü altında, bireyin ulaşmayı amaçladığı hedef belirlidir.
Örneğin, önünde aynı maliyetle üç kilogram portakal almakla iki kilogram portakal almak gibi bir seçenek bulunan akılcı birey, üç kilogram portakal seçeneğini
seçmelidir. Eğer birey iki kilogram portakalı üç kilogram portakala tercih etmişse bu birey neoklâsik iktisada göre irrasyoneldir. Yani daha fazlası her zaman için
daha akılcıdır. Bireyin hedefi daha fazlası olmalıdır. Yine aynı şekilde akılcı bireyin tercihleri geçişlidir. Eğer bir birey A’yı B’ye, B’yi de C’ye tercih ediyorsa, bu
birey A’yı C’ye tercih etmelidir. Yine aynı şekilde bu birey C’yi A’ya tercih ederse
irrasyonel olacaktır.
Görüldüğü üzere, neoklâsik iktisat teorisinde aktörler, rasyonel oldukları varsayımı üzerine inşa edilmişler ve bu rasyonel olma durumunun içeriği de katı bir
şekilde belirlenmiştir. Bir iktisatçı neoklâsik teorinin rasyonellik kavramından hareketle bir aktörün davranışlarını gözlemleyerek, o aktörün rasyonel mi irrasyonel
mi olduğuna karar verebilmektedir. Ludvig von Mises’in bu rasyonel aktör kavramına ilişkin getirdiği açıklamalara baktığımızda, aktörlerin Mises tarafından da
rasyonel olarak kabul edildiğini görürüz. Fakat Mises’in ele aldığı rasyonellikle,
neoklâsik iktisadın içini doldurduğu rasyonellik arasında büyük fark vardır.
Mises’in geliştirdiği teorik çerçevede, herhangi bir otoritenin bireylerin davranış ve tercihlerine bakarak, onların rasyonelliği hakkında bir takım yargılara var273
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ması mümkün değildir. Mises’e göre amaçlar değil araçlar önemlidir. Her birey
kendine daha fazla tatmin sağlayacak bir seçeneği seçecektir. Fakat asıl önemli
olan nokta hiçbir otoritenin bireye daha fazla tatmin sağlayacak seçeneği söyleme yetkisinin olmamasıdır. Dışarıdan, bir neoklâsik iktisat teorisyenine göre A
seçeneği rasyonelse de, bireye göre B seçeneği kendisine A seçeneğinden daha
çok tatmin sağlayabilir. Seçeneklerin tatmin düzeylerini ise ancak birey bilebilir, dışarıdan değerlendirme yapanlar değil. Avusturya İktisat Okulu mensubu
iktisatçılar özellikle marjinal fayda kanununu, faydanın ölçülebilirliği iddiasını
eleştirmişlerdir. Rothbard İnsan, İktisat, ve Devlet isimli eserinde kek yapmak için
dört adet yumurtaya ihtiyacı olan bir bireyi örnek olarak vermiştir.1 Marjinal fayda
kanunu açısından konu ele alındığında her birim yumurtanın değeri, faydası farklı
olacaktır. Rothbard ise bu örnekte bu dört yumurtanın bir bütün olarak değerinin
olduğunu, ayrı ayrı değerlerinin olmayacağını vurgulamaktadır. Çünkü ancak dört
adet yumurta bir araya getirilebilirse kek yapılabilmek mümkün olacaktır. Görüldüğü gibi değer, fayda kavramı bireylere ve durumlara göre değişebilmektedir.
Mises insan davranışını ve insan davranışının iktisadi sonuçlarını incelerken
praxeology terimini geliştirmiştir. Mises’e göre, praksiyoloji insan faaliyetinin
genel bilimidir (the science of human action); iktisat ise, bu bilimin bir alt dalıdır.2 Praksiyoloji kavramının temellerine baktığımızda ilk olarak, bireyin içerisinde bulunduğu mevcut durumu kendi lehine iyileştirmek, daha fazla tatmin elde
etmek amaçlı eylemde bulunması varsayımını görürüz. Birey rahatsızlık duyduğu bir durumdadır ve bu durumdan kurtulmayı amaçlar. Eğer insanlar, her
zaman tam mutluluğun keyfini çıkarsalardı/çıkarmak zorunda olsalardı; iradesiz,
arzusuz, eylemsiz olurlardı.3 Bireyi eyleme yönelten güdünün temelinde bu neden yatar ve birey bu nedensellik ilişkisi çerçevesinde belli araçları kullanarak
amacına ulaşmaya çalışır. İşte bu noktada praksiyoloji amaçları, amaçların ne
olması gerektiğini, bireylere sağladığı faydaların düzeyini değil, sadece bireyin
özgür iradesiyle seçtiği amacına ulaşmak için kullandığı aracı/araçları konu edinir. Bu bağlamda her birey zaten rasyoneldir. Bireylerin rasyonelliği seçtikleri
amaçlardan değil, seçtikleri amaçlara yönelik olarak eylemde bulunmalarından
gelir. Birey seçiminin sonucunda hayal kırıklığına uğrayabilir, beklediği tatmini
elde edemeyebilir. Yani birey amacına ulaşmak için yanlış araç seçmiş olabilir.
Burada asıl olan bireyin başlangıçta seçtiği seçeneğin kendi tatminini arttıracağına inanması ve bireyin bu amaca yönelik olarak eylemde bulunmasıdır. Praksiyoloji eylemin nihaî amaçlarına karşı kayıtsızdır. Hedeflenen amaçlara bakılmaksızın bulguları bütün eylemler için geçerlidir. Amaçların değil, araçların bilimidir.4
Rothbard praksiyoloji’nin diğer bilim dallarından ayrımını şu şekilde özetlemiştir;
1

Murray N. Rothbard, İnsan İktisat ve Devlet, Liberte Yayınları, 2009, s. 63.

2

Prof. Dr. Turan Yay, Avusturya İktisat Okulu’ nun Tarihsel Gelişimi ve Metodolojisi, Piyasa Dergisi, 2004, Sayı: 11, s.7.

3

Ludwig von Mises, Sosyalizm, Liberte Yayınları, 2007, s.107.

4

Ludwig von Mises, İnsan Eylemi, Liberte Yayınları, 2008, s.17.
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İnsan, çeşitli amaçları neden seçer: psikoloji.
İnsanın amaçları ne olmalıdır: ahlâk felsefesi yine: estetik felsefesi.
Amaçlara ulaşmak için araçların nasıl kullanılacağı: teknoloji.
İnsanın amaçları nelerdir ve neler olmuştur ve insan, onlara ulaşmak için
araçları nasıl kullanmıştır: tarih.
İnsanların seçilen çeşitli amaçlara ulaşmak için araçları kullanmasının formel
anlamları: praksiyoloji .5
İnsan davranışlarında içgüdülerin önemini savunan okul, insan davranışlarının
kökeninin rasyonel olamayabileceği, içgüdülerin insan davranışlarını belirlediği
tezini ortaya atmıştır. Bu bağlamda, içgüdülerin davranışların belirlenmesinde
rol oynadığını savunan teorisyenler iktisadın rasyonel birey varsayımını
eleştirmişlerdir. Mises, rasyonel birey varsayımına yönelik olarak içgüdü
okulundan gelen eleştirileri de yanıtlamıştır. Mises’e göre; insan, tatmin edilmesi
için ânîden bastıran dürtülerine yenik düşen birisi değildir. İnsan dürtülerini,
hislerini ve içgüdülerini hizaya getirme kabiliyetine sahiptir; hareketlerini rasyonelleştirebilir.6 Zaten gerçek hayatta birey içgüdülerini bastırabilme yeteneğine sahip olmasaydı, bugünkünden çok farklı bir yaşamla karşı karşıya olacağımız
aşikârdır. Bu yaşam insanların hiçbir şekilde birbirlerinin haklarına riayet etmedikleri, sadece içgüdülerinin yönlendirmesiyle eylemde bulundukları, şiddetin hâkim olduğu bir yaşam olurdu. Oysa bugünkü yaşamımız bundan uzaktır.
Toplum içgüdüsel davranışları çeşitli cezalarla sınırlandırmıştır. Ayrıca bireyler
sadece dürtülere değil, bunları sınırlayan vicdan, merhamet gibi duygulara da
sahiptir. Birey dürtülerinin yönlendirmesiyle karşılaştığında bir fayda maliyet
analizi yapar. Eğer dürtülerinin sonucu yapacağı eylemin sonucu katlanacağı
maliyet, elde edeceği faydadan büyükse birey rasyonel bir karar alacak ve dürtülerinin esiri olmayacaktır. Peki dürtülerinin sonucu yapacağı eylemin maliyeti
faydasından azsa? O zaman birey dürtülerinin gerektirdiği eylemde bulunacaktır
ki zaten bu da rasyonel olandır.
Avusturya İktisat Okulu’nun bireylerin davranışlarına, rasyonelleğine ilişkin analizlerine baktığımızda bireyciliğin izlerini görürüz. Avusturya İktisat
Okulu’nun ele aldığı birey tamamen özgür olarak, kendi atfettiği değerler doğrultusunda seçimini yapmaktadır. Yapılan analizlerde sübjektif değer kavramı
vurgulanmıştır. Her bireyin seçimi, atfettiği değerler farklı olabilir. Sübjektif
değer kavramının sonucu olarak kimsenin bireylerin amaçlarının rasyonelliğini
sorgulayamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Çünkü bir bireye göre A seçeneği değerliyken, başka bir bireye göre B seçeneği değerli olabilir. Mises’in analizinde
toplumu oluşturan her bir bireyin sübjektif özelliklerinin ve bunları yansıttığı
5

Murray N. Rothbard, a.g.e., s. 64.

6

Ludwig von Mises, İnsan Eylemi, s.19.
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değer yargılarının önemi vardır. Mises’e göre insan davranışları toplulaştırılarak
genellemeler çerçevesinde ele alınamaz.7 Bireyci bakış açısı ve sübjektif değer
kavramı, dışarıdan bakarak rasyonaliteye ilişkin akıl yürütmenin geçersizliğine
yönelik analizlerin temelini oluşturmuştur. Avusturya İktisat Okulu için rasyonel bireyin davranışlarına, seçimlerine ilişkin analizleri, iktisat teorisyenlerini
bir takım ön kabullerinden kurtarmış, özgürleştirmiştir diyebiliriz.

A. Gülçin İmre, Avusturya Okulu İçinde Ludwig von Mises ve İktisadî Düşünceye Katkısı, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2006, s. 75.
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