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liberal düşünce, hakemli bir dergidir

“Devlet insanların diline, dinine, donuna
karışmasın”
Editörden

7 Şubat 2016 tarihinde cismani bakımdan aramızdan ayrılan değerli büyüğümüz, fikir dünyamızın önemli isimlerinden ve Liberal Düşünce
Topluluğu’nun kurucu başkanı Kazım Berzeg, liberalizmin ilkelerini böyle
özetliyordu.
Onu sevdik ve ondan çok şey öğrendik.
Özgürlük, adalet ve barış gibi değerlerin, bir hayata sığdırdığı özgürlük
mücadelesindeki pratik karşılıklarına dair örnekleri ondan dinledik.
Oyuna sahip çıkmaya çalışan Mersin Arslanköylü kadınların oy sandığını teslim etmemek için gösterdikleri üstün cesaret ve direnişi, Türkiye’nin
kamulaştırma rejimi bakımından eski sosyalist ülkelerden daha bozuk olan
sicilini o anlattı bize.
Türkiye’deki baskıcı bürokratik yönetim geleneğini anlattığı “Eski Sınıf”
başlıklı denemesi, Türkiye’deki devletin ve onun korumaya çalıştığı egemenlik ilişkilerinin gerçek bir tomografisi niteliğindeydi.
Onun liberalizmi, bu düşünce geleneğini Türkiye’deki egemenlik ilişkilerine ilişmeden, hayattan ve pratikten kopuk bir seçkin ideolojisi olarak savunuyor görünenlerin “liberalizmi” değildi. Kapıkulları veya bürokrat-aydın
kesimlerin de içinde yer aldığı “eski sınıf”ın egemenliğini koruma refleksine
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karşı, “bürokrasi iktidarından çok çeken halk”ın ve onu oluşturan somut bireylerin haklarından yana taraf oldu. Devletin mülkiyet hakkını gasp ettiği
Sariye Akkuş’u da, başörtüsü dolayısıyla din ve vicdan özgürlüğü dahil bir
dizi hakkını gasp ettiği Leyla Şahin’i da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde
o savundu.
CHP’de somutlaşan devletçi, jakoben ve seçkinci ideolojiye karşı DP’nin
yanında durdu. Osmanlı döneminde Kapıkulu sınıfında, daha sonra İttihat
Terakki’de ve Cumhuriyet sonrası “bürokratik oligarşi”de somutlaşan ve hem
halka hem de üretim fonksiyonuna yabancı olan sınıfa karşı “1950’de halk
ülkeyi kendisinin yönetmesine karar ver[miş]”; DP’nin zaferi aynı zamanda
milletin de zaferi olmuştu.
“Liberal devlet insanların dinine, inancına, mezhebine, tarikatına, diline,
kıyafetine, ekonomisine, işine, yaşam biçimine karışma hak ve yetkisine sahip değildir” diyordu; Kemalizmin iç ve dış düşmanlar klişesine karşı daha
1987 yılında yazdığı bir makalenin başlığı, “İç ve Dış Düşmanlar Despotizmin Gıdasıdır” başlığını taşıyordu.
Onu özleyeceğiz.
Ama O, fikir ve tecrübelerini, eserleri üzerinden Türkiye toplumuyla paylaşmaya devam edecek. Eminim ki Liberal Düşünce Topluluğu da bunu kolaylaştırmak için üstüne düşeni yapacak.
Bu sayıya da Kazım Berzeg’in ardından yazılanlarla başlıyoruz. İlki oğlu
Yenal Berzeg’den. Onu Atilla Yayla’nın ve benim yazım takip ediyor. Sonraki
sayılarımızda da, bazen hiçbir yerde okumadığınız yazılarla Kazım Berzeg
bizimle olmaya devam edecek.
Bu sayıda yer alan Steven Horwitz’in “Hayekyen Ebeveyn Hakları Teorisi”
üzerine yazdıkları, Hayek’in bilgi teorisiyle çocuk haklarına ilişkin makul ve
adil bir tutumun birleşimini göstermesi bakımından önemli.
Hakan Şahin’in ismini bir süredir verdiği konferanslardaki zengin felsefi
ve fikri tartışmalarla duyuyoruz. Bu sayıda yer verdiğimiz, onun “Piyasa ve
Ahlak” başlıklı çalışmasını ilgiyle okuyacağınıza inanıyorum.
Aynı şekilde Yasemin Abayhan’ın “Sosyal Psikoloji Perspektifinden İnsan
Doğası ve Liberalizm”i de, ilgiyle okuyacağınızı düşündüğüm ufuk açıcı bir
çalışmayı ifade ediyor.
Mülteci hakları, günümüz dünyasında, özellikle de Ortadoğu’dan
Avrupa’ya kadar, birey haklarına yönelik olarak en yoğun ve çok boyutlu ihlallerin yaşandığı bir konu. Özellikle de Türkiye’de insan haklarına duyarlı
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görünen bazı kesimlerin bu konuda kötü bir sınav verdiklerini göz önüne alacak olursak. Bu sebeple de sığınmacılar, önümüzdeki birçok sayının ayrılmaz
bir teması olmaya devam edecek.
Taner Kılıç makalesinde, “Türkiye’ye Gelişlerinin Beşinci Yılında Suriyeli Mülteciler” ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme sunuyor. Selvet Çetin’in
“Jiletli Teller” veya Batı Balkanlar’da Mültecileri Durdurma Stratejisinin Sonuçları” başlıklı çalışmasında yazdıkları ise bu ihlallerle ilgili fotoğrafı tamamlıyor.
İyi okumalar….

Bekir Berat Özipek
Editör
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Fikir tarihimizin önemli ismi,
Liberal Düşünce Topluluğu’nun kurucu başkanı,
hukukçu, kıymetli büyüğümüz Kâzım Berzeg Beyefendi
7 Şubat 2016 tarihinde vefat etti.
Kendisine rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı
diliyoruz.
Liberal Düşünce Topluluğu
Yönetim Kurulu

Babamın Ardından
Yenal Berzeg
Girişimci, Kâzım Berzeg’in Oğlu

1864’teki büyük Çerkes soykırım ve sürgünüyle o zamanın Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda bırakılan ailemizin bu topraklarda yaşayıp hayatını kaybetmiş olan beşinci kuşağındandı babam. Çocukluğundan itibaren ailemizin Samsun’daki çiftliklerinde çalışmış ve çok küçük yaşlardan itibaren
ailenin büyük çocuğu olarak önemli sorumluluklar yüklenmişti. Üniversite
çağına geldiğinde diploması İstanbul’a yetişmediği için girmeyi arzu ettiği
mühendislik fakültelerinin sınav tarihini kaçırıp aslında hiç aklında olmayan hukuk fakültesine girdiğini anlatırdı. Mezuniyetten sonra yedek subaylığı döneminde de Ağrı’da arazi kiralayarak çiftçiliğe devam etti ve Ağrı’da
şeker pancarı yetiştiren ilk kişi oldu. Askerlikten sonra Samsun’da çiftçilik ve
avukatlık yapmaya devam etti. 1970’li yılların başlarında babası ve amcaları
kendisinin büyük itirazlarına rağmen çiftlikleri satmaya karar verdiklerinde, toprakların çiftliklerde çalışan köylülere kazandırılabilmesi için mücadele
verdi. Sonra 80’li yılların ortalarına doğru tekrar serbest avukatlığa başladığı
döneme kadar süren, Ankara’da kamu kurumlarında hukuk müşaviri olarak
çalıştığı dönem başladı. Çiftçilik ve avukatlığın yanında, 60’lı yıllardan itibaren Forum dergisinde siyasi yazılar yazdı, 1972 yılında Türk Tarımı ve Toprak Reformu adındaki ilk kitabı yayınlandı. Ülkede serbest piyasa taraftarının
hemen hemen hiç olmadığı o yıllarda kitap ve yazılarında kumanda ekonomisinin ve Sovyet sisteminin çökmekte olduğunu söyledi. Bu yıllardan beri
kendisini liberal demokrat olarak tanımlamaktaydı.
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Babamın hayatındaki en güzel gelişmelerden birisi, 1992 yılında Atilla
Yayla, Mustafa Erdoğan ve Bekir Berat Özipek’le tanışması oldu. O güne kadar kendisini Türkiye’de entelektüel alanda yalnız hissediyordu. Liberal Düşünce Topluluğu’yla birlikte, adeta babamın hayatında yeni ve güzel bir dönem başladı. 1992 yılında kurulan bu dostluk, hayatının sonuna kadar devam
etti. Liberal Düşünce Topluluğu’nun kuruluşundan sonra babam avukatlığın
yanında kitap yazmaya, gazete ve dergilere yazı göndermeye ağırlık verdi.
Babam tabiat olarak özgürlüğüne çok düşkündü. Liberalizmden başka bir
siyasi çizgide olabilmesi bu yüzden mümkün değildi. Ceberrut devlet anlayışına korkmadan tepki gösterirdi. Örneğin Ankara’da sık sık yaşadığımız,
devlet memurları ya da siyasetçiler geçebilsin diye yolların kapatılması durumunda çok öfkelenir, trafik polislerini dinlemez, polislerle kavga etme pahasına geçerdi. Çocukken bu beni çok korkuturdu elbette. Ya da bir devlet
dairesinde kendi ifadesiyle vatandaşı adam yerine koymadıklarında rahatlıkla
kavga çıkarabilirdi. Çok cesur bir adamdı.
Babam hayatın içinden gelmişti. Küçüklüğünden beri mal alıp satmış, üretim yapmış, maaş vermiş, sigorta ve vergi ödemiş gerçek bir hayat insanıydı. Bürokrasinin, bir tüccarın ya da bir insanın hayatında ne büyük zorluklar çıkardığını çocukluğundan itibaren yaşayarak öğrenmişti. Bürokrasinin
gaddarlığına karşı vatandaşın tek sesini duyurma yolunun siyaset olduğunu
söylerdi. Demokrasiye inanır, vatandaşın, alternatifler arasında her zaman en
doğru seçimi yaptığını düşünürdü.
İnsan sadece çıkarlarının peşinden giden bir homoeconomicus değildir
derdi babam. İnsanın merhamet, vicdan, diğergamlık gibi yüce vasıfları vardır, şerefi için düello yapar, bir dava uğruna tüm servetini harcayabilir derdi. Babamın yaptığı bu tanım kendisi için de geçerliydi. Çok merhametliydi.
Maddi durumu yetersiz insanların davalarını ücretsiz takip ettiği çok olmuştu. Yıllar önce evin kapısını çalıp para isteyen bir adama verdiğim cevapta
biraz terslediğimi düşünüp “oğlum senden sadece ekmek parası istedi” diye
beni eleştirmişti. Fikirleri menfaatinden önce gelirdi, düşüncelerini söylemekten çekinmezdi, kendi deyimiyle kula kulluk etmezdi.
Sinop’taki Altınkaya Barajı yapılırken köyleri ve tarlaları kamulaştırılan
köylülere devlet her zamanki uygulamasında olduğu gibi düşük bir kamulaştırma bedeli biçmişti. Babam bu köylüler adına dava açarak önce kamulaştırma bedellerinin artırılmasını istedi. Bu davaları kazandı, fakat devlet parayı
ödemiyordu. Yüzde yüzlere varan enflasyon ortamında birkaç yıl içinde köylülerin alması gereken paranın neredeyse tamamı buharlaşıyordu. Devlet bu
şekilde binlerce insanı açlığa mahkum etmişti. Babam bu resmi gaddarlık
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aleyhinde AİHM’de davalar açtı ve kazandı. Böylece AİHM’de mülkiyet hakkı
konusunda verilmiş ilk kararı almış oldu. Meslek hayatındaki en büyük tatmini sanırım bu davalar sonucunda duymuş olmalı. Çünkü insan haklarını,
mülkiyetin kutsallığını önemseyen, insanları seven ve devletin gaddarlığına
kızan bir insanı daha mutlu edebilecek bir sonuç olamazdı.
Babam bir çiftçiydi, avukattı, yazardı. Tüm boş vaktini ailesiyle geçiren,
çocuklarına hep sevecen davranan, bir kez bile sesini yükseltmeyen çok iyi
bir eş ve babaydı. Cesurdu, çalışkandı, kibardı, merhametliydi, ahlaklı ve
mertti. Müthiş bir hafızası, olayları muhakeme etme ve ifade kabiliyeti vardı.
Siyasetin yanında tarihi çok severdi. Tarih dergilerinde yayınlanmış yazıları da vardı. Klasik batı müziği tutkunuydu. Son yıllarda yazı yazmaya biraz
uzaklaşmış olsa da gündemi çok yakından takip ediyor, neredeyse bütün gün
okuyordu. Okumaktan boş kalan vakitlerinde bahçesiyle ilgileniyor, kedisine
bakıyor, bahçeye gelen diğer sokak kedilerini besliyordu. Hayvanları çok severdi, onlar için “Allah’ın bize emanetleri” derdi. Bir de sanırım en önemlisi,
hafta sonlarını bekliyordu çocukları ve torunlarını görebilmek için.
Inarritu’nun Biutiful filminin başlangıç ve bitiş sahnelerinde Javier
Bardem’in canlandırdığı Uxbal karakteri, öldükten hemen sonra babasının
kendi yaşlarındaki haliyle bir ormanda karşılaşır ve baba oğul birbirleriyle
şakalaşırlar. Bu acı dolu filmin adı gibi tek güzel sahnesi budur aslında. Babam gibi güzel bir insanı özlememek mümkün değil. Tesellim, iyi ve anlamlı
bir hayat yaşamış olması, geride yarım kalmış bir işinin olmaması. Ve tabi ki
filmdeki gibi babam ve diğer sevdiklerimizle başka bir boyutta tekrar karşılaşacağımızı biliyor olmak.
Liberal Düşünce Topluluğunun tüm üyelerine babamın vefatı sebebiyle
göstermiş oldukları yakınlık ve dostluktan dolayı ailecek ne kadar teşekkür
etsek az gelir. Bu sayının yapımında da emeği geçen geçmeyen tüm üyelere
ve babamın dostlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Kâzım Berzeg’in Ardından*
Atilla Yayla
Prof. Dr. | Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi
Liberal Düşünce Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye 7 Şubat 2016 günü acı bir kayıp yaşadı. Kâzım Berzeg İstanbul’da
evinden çıkıp gazete almaya giderken bir kalp krizi geçirdi ve vefat etti (Doğumu 1938, Samsun).
Kâzım Berzeg çok yönlü bir insandı. Meslek olarak çiftçilik ve hukukçuluk yaptı. Çiftçilik tecrübesi onun piyasa ekonomisinin önemini ve devletin
ekonomik hayata müdahalelerinin zararını çok erken anlamasını sağlamıştı.
Kâzım bey her zaman ziraat ve ticaret odalarında serbest piyasanın ne olduğunu daha iyi anlayacak insanlar bulunduğuna inandığını vurgulardı.
Kâzım Bey İstanbul’da hukuk okudu. Uzun yıllar avukat olarak çalıştı. İyi
bir fikir adamıydı. Birçok yerde değişik konularda önemli yazılar kaleme aldı.
Bazı yazıları Liberalizm, Demokrasi, Kapıkulu Geleneği (Liberte Yayınları)
adıyla derlendi ve yayınlandı. Türkiye’nin öncü insan hakları savunucularındandı. Onu diğer insan hakları avukatlarından ayıran hususiyet özel mülkiyetin bir temel insan hakkı olduğuna inanmasıydı. AİHM’de birçok mülkiyet
davasını takip etti ve hemen hepsini kazandı.
Hukuk tahsil etmesi ve insan haklarına inanması Kâzım Beyi doğal olarak
liberal düşüncenin sahillerine taşıdı. 1990’ların başında Ankara’da toplanarak
Liberal Düşünce Topluluğu’nun kuranlar, biri hariç, entelektüel göç yaşamış
veya yaşamakta olan, yani başka dünya görüşlerinden liberalliğe kayan/kaymakta olan kimselerdi. Tek istisna Kâzım Berzeg idi. O kendisini bildi bileli
liberaldi. Yıllar boyunca ülkedeki tek liberalin kendisi olduğu düşüncesiyle,
yalnızlık içinde yaşamıştı.
* Bu yazı, 09.02.2016 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
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Kâzım Bey çok güçlü karakter özelliklerine sahip bir insandı. Bunlardan
biri takdir ettiği ve fikirlerde ortaklaştığı insanları ısrarla takip etmesiydi.
Bana da bu şekilde ulaştı. Buluşup tanışmamız Türkiye’de liberalizmin tarihinde yeni bir dönemin açılışına sebep oldu. Bunu birkaç yerde biraz da
şaka yollu şöyle ifade ettim. Kâzım Bey Türkiye’deki tek liberal olduğunu
düşünüyordu. Ben ve Mustafa Erdoğan da yegâne liberallerin ikimiz olduğu kanaatindeydik. Kâzım Bey grubumuza katılınca, grup üyelerinin sayısı
ikiden üçe çıktı (bir de İstanbul’da Gülay Göktürk’ün bulunduğunu bir süre
sonra öğrenecektik). Böylece grup yüzde elli büyüdü. Bu bende zaten mevcut
olan organize bir şeyler yapma arzusunu iyice dürtükledi. Kâzım Bey de beni
daima destekledi. Böylece LDT’nin kuruluş süreci ortaya çıktı ve bu süreçte
Kâzım bey önemli roller oynadı.
Kâzım bey bir süre sonra LDT’ye Kızılay Karanfil Sokak’taki ofisinde bir oda
tahsis etti. LDT’nin kendine ait mekân hikâyesi orada başladı. Ondan önce günlük buluşmaları Yüksel Sokak’taki Pigalle Restoran’da, aylık yemekli toplantıları ise bugün Dost Kitabevi’nin bulunduğu Karadeniz Restoran’da yapardık.
Kâzım Bey derinliğe sahip bir fikir adamıydı. Akademik disiplin almamıştı
ama kaynak kullanmaya ve fikirlerini sistematik biçimde ifade etmeye istekli
ve muktedirdi. Kendisinden gerek ben gerekse diğer arkadaşlar çok şey öğrendik. Bazen orijinal fikirleriyle bizi şaşırtırdı. Bürokratik tahakküme çok
vurgu yapardı. Yargı camiasının içinde bulunduğu perişan ve dehşet verici
durumu ilk defa ondan dinledik.
Kâzım Bey çelebi bir insandı. İyi huyluydu. Yaşına bakmaksızın, öğrenciler dâhil herkese “siz” diye hitap ederdi. Daima iyi niyetliydi. Kimseyle sert
tartışmaya girmezdi, insanları aşağılamazdı, küçük görmezdi. İnsanların moralini bozmaya değil artırmaya, bir şeyler yapmaktan caydırmaya değil teşvik
etmeye çalışırdı. Hiç unutmam, bir ara kendisinin lüks bir Ford Scorpio arabası vardı. Ofisine gelen bir ziyaretçi Murat 124 aldığını söyledi. Kâzım Bey
“çok sevindim, çok güzel bir araba almışsınız, hayırlı olsun” diyerek o kişiyi
yolcu etti. Bu tavır beni çok etkilemiştir.
Kâzım beyin vefatıyla büyük bir dostu kaybettim. Liberal camia ve Türkiye de büyük bir fikir adamını kaybetti. İnanıyorum ki Kâzım Bey unutulmayacaktır. Hem eserleriyle yaşayacak hem de kendisinden feyz ve destek alan
kişiler ve Liberal Düşünce Topluluğu ona vefa borcunu ödemek için gerekeni
yapacaktır.
Çocuklarının, eşinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Kâzım Berzeg’i Tanır mısınız?*
Bekir Berat Özipek
Prof. Dr. | Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
Liberal Düşünce Dergisi Editörü

Sevdiğiniz insanların vefat haberini almanın hüznüne çoğu kez bir tamamlanmamışlık duygusu eşlik eder. Aslında ona söyleyecek daha çok sözünüz,
konuşacağınız çok mevzu ve beraberce yapacağınız çok iş vardır.
Ama artık bunu yapamayacağınızı bilirsiniz.
Türkiye’nin en değerli fikir insanlarından, Liberal Düşünce Topluluğu’nun
ilk yönetim kurulu başkanı, büyüğümüz ve dostumuz Kazım Berzeg’in vefatını
haber almanın üzüntüsüne eşlik eden de bu tamamlanmamışlık duygusuydu.
Kazım Bey’i ilk kez 1992 yılında, araştırma görevlisi olarak bulunduğum
Hacettepe Üniversitesine geldiğinde görmüştüm.
Hocamız Atilla Yayla’nın yeni yayımlanmış olan Liberalizm adlı kitabını
okumuş ve ilk kez liberalizm kavramının gerçek muhtevasını açık ve derli
toplu biçimde ifade eden Türkçe yazılmış bir kitapla karşılaştığı tespitinden
hareketle onun yazarıyla tanışmak istemişti.
Atilla Hoca o gün de odasında olmadığından dolayı onu ben karşılamış ve
misafir ederek kendisiyle sohbet etmiştim.
Konuşurken kelimeleri çok dikkatli ve yerli yerinde kullanan, sempatik ve
nezaketli bir insandı karşımdaki. Nezaketinin yapmacık değil kişiliğinin bir
parçası olduğu belliydi.
* Bu yazı, 11.02.2016 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
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Kendisini “kıdemli ve istikrarlı bir liberal demokrat” olarak tanımlıyordu
ve elinde Türk Tarımı ve Toprak Reformu adlı kitabıyla birlikte, yıllar içinde
çeşitli gazetelerde yayımlanmış makalelerinden örnekler vardı.
Ertesi gün Atilla Hoca’ya bıraktığı kitabı verdim ve olumlu izlenimlerimi
aktardım. Atilla Hoca onu bürosunda ziyarete gitti ve kısa bir süre sonra Liberal Düşünce Topluluğu’na dönüşecek olan beraberlik böyle başladı.
Yıllar sonra o günleri anlattığı kitabında Atilla Hoca, “Kazım Bey’in ortaya
çıkışı ve hayatımıza girişi bizim için büyük bir olaydı. Ne de olsa grubumuz
yüzde elli büyümüştü. Üstelik o bizden daha yaşlı, daha tecrübeli, görmüş
geçirmiş bir insandı” diyecekti.

“Erkenci Fikirler”
Kazım Berzeg, 1938’de Samsun’da Kuzey Kafkasya kökenli (Çerkez, Ibıh) Berzeg ailesinin bir ferdi olarak dünyaya geldi. Ailesi “demokrasi tarihimizin ana
çizgisi” olarak tanımladığı “liberal sağ” gelenektendi.
İkinci Meşrutiyet sonrası “liberallerin başbakan adayı” olduğu söylenen
ve İttihatçıların “Babı Ali Baskını”nda öldürülen Harbiye Nazırı Berzeg-Babuk Nazım Paşa ile aynı ailedendi. Babası İhsan Bey, Samsun’da ilk Demokrat
Parti’nin kuruluşunu gerçekleştiren isimlerdendi.
Ama dünya görüşü, onun için sadece bir aile mirası meselesi değildi. Kendisini yakından tanıyanların da kolaylıkla fark edebilecekleri gibi, kişiliği ile
ideolojisi arasında bir uyum vardı.
Ama fikir meselesi değil sadece. Fikirlerden de kalıcı olan bir şeyler var ki
belki ben Kazım Bey’i onlarla da hatırlayacağım.

Sariye Hanım ve Diğerleri
Samsun’da Altınkaya Barajı yapıldığında yüzden fazla çiftçi ailesinin tarlası kamulaştırılmıştı. Ancak kamulaştırma bedelleri düşük tutulmuş, o düşük
bedelin de DSİ tarafından taksitle ödenmesine karar verilmişti. İyi kötü kendisini geçindirebilen insanlar, bir sabah devlet yüzünden gözlerini yeni güne
yoksul açmışlardı.
Devletin verdiği para, geçimlerini karşılamaya yetmiyordu. Yargıya başvurdular, yargı her zamanki gibi devleti haklı buldu. Sariye Akkuş da mağdurlardan biriydi. Ama Samsunlu hemşerisi onun ve ardından yüzden fazla
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çiftçi ailesinin davasını Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’ne taşıyıp davayı
kazanıncaya kadar.
Ama hikâye burada bitmiyor.
Dava devam ederken, sahip olduğu toprakla geçinip giderken devlet eliyle
muhtaç hale getirilmek hemşerilerinden birine ağır gelmiş ve bu durum onu
yatağa düşürmüştü. Ta ki bir gün davayı kazandığı ve ona tazminatının verileceği müjdesi gelinceye kadar.
Ama aslında hukuki süreç sonuçlanmamıştı. Hemşerisinin durumunu bildiği ve ona onurunu kırmadan yardım etmek istediği için, daha dava bitmeden, “davayı kazandık, bu da tazminatın” diyerek ona ödeme yapan avukatı
Kazım Bey’den başkası değildi.
Güzel bir insandı ve güzel bir iz bıraktı bu dünyaya. Ve fikirler kadar kalıcı
başka bir şeyler.
Allah rahmet eylesin.

Türkiye’ye Gelişlerinin
Beşinci Yılında Suriyeli Mülteciler
Taner Kılıç
Avukat, İzmir Barosu

Suriye’de baş gösteren iç karışıklıklardan sonra ilk gelişlerin başladığı 28
Nisan 2011 tarihinden bu yana yaklaşık 5 yıl geçti, hiç kısa ve kolay bir süre
değil. Geçen zaman içinde Suriye’deki savaşın yakın zamanda bitmesi ihtimalinin olmadığı, hatta çatışmaların karmaşıklaşarak yoğunlaştığı, Türkiye’deki
koşulların da özellikle eğitimli kesim için olumlu bir ufuk sunmadığı anlaşıldı. Bu durumda neredeyse birdenbire olacak şekilde Türkiye’ye yakın zamanda bir kitlesel giriş olmamasına karşın adeta kitlesel bir kaçış gözlemlenmeye
başlandı. Öyle ki, Suriye’nin –içinde çoğunlukla Türkiye’den olmakla birliktekomşu ülkelerinden Avrupa içlerine ilerleyen bu “ikinci kitlesel akın” Avrupa
ve dünya gündemine Suriyeli mülteciler konusunu yeniden ama çok daha
etkili bir şekilde girmesini sağladı. Öyleyse şimdi Suriyeli mülteciler konusunu yeniden düşünme ve bir muhasebe yapma zamanı.
Aslında Türkiye’de bu krizdeki her şey mülteci hukuku adına önemli ve umut vaad eder bir iyimserlikle başlamıştı: Birinci Körfez krizinde
Halepçe’den kaçan Kürtlerin sınırda durdurulması ve ülke içine alınmaması
yönünde gösterilen direnç ve refleks yerine bu kez hükümet tarafından en
baştan itibaren kaçanlara “açık kapı” politikasının uygulanacağının deklare
edilmesi çok önemli oldu. Her ne kadar bir süre sonra 100.000 rakamının bir
eşik değer olarak belirtilmesi bu kapsamda bir endişeyi doğursa da kısa sürede bu rakamın da ülkeye kabulde bir engelleme kriteri olmayacağı anlaşıldı. Gerçi sonradan “kapılar gerçekten açık mı?” ya da “kapılar ne kadar açık”
sorularını bizlere sordurtacak çok sayıda vak’a haber konusu oldu. Pasaportu
olmayan bazı Suriyelilerin geçişlerde öldürülmeye varan sorunlar yaşama-
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ları birçok sınır bölgesinde mütevazi ücretlerle de olsa insan kaçakçılığının
doğmasına ve yayılmasına neden oldu. Ancak bu süreç zarfında da –sınırlarda yaşanan sorunlardan ne kadar haberdar olduğu anlaşılamayan- Türkiye hükümeti gelenlere açık kapı politikası uyguladığını iddia etmeye devam
etti. (Hükümetlerin kendi kolluk kuvvetlerinde ve hatta bürokrasisinde her
görevlinin her işleminin kendilerinin istediği veya öngördüğü strateji ve politikalar yönünde gerçekleşmeyebileceği gerçekliğini kabul etmeleri ve uygulamayı bu bakış açısı ile denetlemeleri gerekmektedir. Ancak bu ön kabul
ile uygulamadan eleştiriler getiren sivil toplum, meslek ve hak örgütlerinin
söylediklerine kulak tıkamadan hatta kulak kabartarak dinlemek ülkede etkili
bir denetimin uygulanabilmesinin gerek şartıdır.)
Elbette sığınmacılara kapıları açmak ve uluslararası koruma mekanizmalarına erişimlerini sağlamak mülteci hukuku korumasının en önemli ilk şartıdır, o olmadan hiçbir şey olmaz. Bu kapsamda hükümetin başta gösterdiği
refleksin takdirle karşılanması gerekmektedir. Ancak bilinmelidir ki kapıları
açmakla her şey bitmiş olmamakta, esasen her şey bundan sonra başlamaktadır. Bu anlamda bu tür nüfus hareketlerinin devletler tarafından her zaman
için mücadele edilmesi gereken bir alan değil, “yönetilmesi” gereken bir alan
olduğu unutulmamalıdır. Evet, herkesçe kabul edilmektedir ki ortada 2. Dünya Savaşından sonraki dönemde yaşanan en ciddi ve kitlesel sığınma akını
söz konusudur. Dünyadaki en zengin, en kalabalık ve/ya en geniş coğrafyaya
sahip ülkeleri için bile bu sayıda sığınmacı çok çok ciddi bir insan kitlesidir,
yönetilmesi çok zor bir sorumluluktur. Bu anlamda Türkiye son derece kritik
ve tarihi öneme sahip bir ev sahipliği yürütmektedir. Şüphesiz yürütülen bu
ev sahipliği uzun yıllar Türkiye ve Suriye halkları nezdinde unutulmayacaktır. Bununla birlikte Türkiye’nin kaynakları ve imkanları göz önüne alındığında bu ev sahipliğinin çok daha insan hakları ve mülteci hukukuna dayalı,
başta temel haklar olmak üzere sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel hakların
çok daha yüksek düzeyde sağlandığı bir yaşam alanının oluşturulabileceğini
ancak bunun değişik nedenlerle başarılamadığını düşünmekteyiz.
Kanaatimizce, günümüze değin yaşanan ve bugün Suriyeli mültecilerin
çoklukla Türkiye’den umudun kesilmesini sağlayan koşulların oluşmasının
temelinde bu kitlenin hukuki olarak tanımlanma sorunu bulunmaktadır. Öyle
ya; hukuk düzeni içinde biz hukukçular tarafından kişilerin hakları ve sorumluluklarının belirlenmesinde öncelikle kişinin hukuki statüsünün tespiti
meselesi temel ve hayati aşamayı ifade etmektedir. Bir kişinin hukuken kim
olduğunu tespit işlemi o kişi ile ilişkimizdeki karşılıklı hak ve sorumlulukları
belirleyecektir (işveren, kiracı, öğrenci, turist gibi). Türkiye’ye sığınan Suriyelilerde ise maalesef hukuki vasıflandırma meselesi en başından itibaren
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sorunlu başlamış ve gelişmiştir. Başta hükümet ve ilgili kamu bürokrasisi tarafından ısrarla vurgulanan “mülteci değil misafir” tanımlaması terminolojik
bir bilgisizliğin eseri değilse kasten oluşturulmak istenen bir manipülasyona işaret etmektedir. Ancak 2011 Kasım ayında dönemin İçişleri Bakanının
Cenevre’de katıldığı bir BM toplantısında ilgili danışmanlarının yönlendirmesi ile ulusal ve uluslararası hukukta hiçbir anlam ve karşılığı olmayan
“misafir” tanımlamasından vazgeçip “geçici koruma rejimi” (temporary protection) tanımlaması kullanılmaya başlanmıştır. Ancak uzun süre ve hatta
halen sürecek şekilde bir kısım kamu bürokrasisinde bile bu tanımlamanın
devam ettiğini görmek meselenin hukuki ve sosyal açmazlarının bir kısım
kaynaklarını göstermektedir.
Bundan sonra –bu tür kamplar için oluşturulan uluslararası standartlara rağmen- sınır bölgesine yakın alanlarda ve hatta bazen tam sınır noktasında gelen kişiler için oluşturulan barınma merkezlerinin birbiri peşi sıra
oluşturulduğu görülmüştür. Çoğunlukla çadır, bazılarının konteynırlardan
oluşturulan ve uygulamada “kamp” olarak tanımlanan barınma merkezleri
başından itibaren bazı Suriyeliler için çok cazip konaklama merkezleri olmuş
iken bazı Suriyeliler için güvenlik, iklim ve mahremiyet sorunları nedeniyle
hiç uygun görülmemiş ve kamp dışı bir yaşam alanı arayışına gidilmiştir. Bu
kamplar dünyadaki “benzeri kitlesel akınlarda oluşturulan kamplar ile kıyaslandığında” oldukça iyi sayılabilecek standartlara ulaşmıştır. Başlangıçta bu
tarz bir nüfus hareketinin oluşturduğu kamp yönetimi hakkında hiçbir tecrübesi olmayan AFAD ve kamp yönetiminde kendilerine sorumluluk yüklenen
ve çoğu yerde il ve ilçelerin bazı müdürlüklerinde idarecilik tecrübesi bulunan kişiler hepimizin takdirle karşılaması gereken bir iş ortaya çıkarmışlardır. Ancak ne yazık ki, bu aşamada dünya çapındaki uzmanlığı ve bu alanda
biriktirdiği muazzam tecrübesine rağmen hem BMMYK’nın hem de bu alanda bilinen insani yardım kurumlarının tüm işbirliği çaba ve önerilerine hükümet tarafından sırtın dönülmesi ve bu kurumların içine sokulmaması işlemi
söz konusudur. Bu durumda mülteci kimdir, insani koruma nedir bilmeyen
kişilerin iyi niyetli çabaları ile kamplar içine alınan Suriyeli mülteciler “idare
edilmeye” başlanmıştır. Her türlü yaşanan aksaklık ve soruna rağmen genel
olarak değerlendirildiğinde Türkiye ve bu kamplarda çalışmak suretiyle sorumluluk alan görevlilerin görece çok büyük bir başarı göstermiş oldukları
kabul edilmelidir.
Ancak hükümet bu aşamada sanırız Suriye politikasının muhalefet partileri tarafından eleştirilmesinden ve buna bağlı olarak özellikle sosyal medyada “Suriyeli mülteci=Suriyeli terörist” algısının yaygınlaştırılmasından endişe ederek bu alanda kapalı bir politika uygulamaya başlamıştır. Göğsünü
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gere gere gösterip gezdirebileceği kampları bu alanda çalışan yurt içi ve yurt
dışı insani yardım örgütlerini de içerecek şekilde sivil toplum örgütlerine,
BMMYK’ne, basına ve hatta milletvekillerine kapamıştır. Bu tavır kamuoyu
nezdinde makul ve haklı bir şüpheye neden olmuş ve maalesef birçok spekülasyonun –haksız bir şekilde- üretilmesine kaynaklık teşkil etmiştir. Bu durum bu süreç kapsamında yapılan en büyük yanlışlardan birisidir. Bu kapsamda yine sığınan kitle için ilk gelişlerin takriben birinci yılında, 30.03.2012
tarihinde çıkarılan ve uygulamada kısaca “Suriye Yönergesi” olarak tanımlanan belgenin “gizli” olarak çıkarılması, Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında dahi ne sivil topluma ne de TBMM’de grubu olan partilere bile verilmemesi çok büyük bir stratejik yanlışlıktır. Bu kadar kalabalık bir kitle için
çıkarılan ve uygulanan ancak uygulamada hukukçulardan bile gizlenen bir
Yönerge uygulaması normal bir hukuk devletinde kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle bu uygulama hiç hak edilmeyen ve son derece gereksiz bir
şayia alanı oluşmasına neden olmuştur. Belki bu gizlilik ve sanki bir şeylerin
saklandığı izlenimi doğuran belirsizliğin neden olduğu puslu ortamda özellikle sosyal medyada Suriyeli mültecilerin hastalık mikrobu getirmesinden
oy kullanacak olmalarına kadar bir dizi spekülasyonun gelişmesine neden
olunmuştur.
Bu aşamada 230.000 civarına ulaşan kamp kapasitesinden sonra –elbette
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni kamplar yapma ve yönetme finansal ve insan
kapasitesi olmasına rağmen- yeni kamp yapımı durduruldu ve Suriyelilerin
Türkiye’nin şehirlerine dağılmalarına karşı pasif bir tutum takınıldı veya bu
durum kasten teşvik edildi. Ancak şehirlerde –kamplarda oluşturulan görece mükemmel sosyal yaşam alanlarına karşılık- (sağlık alanı dışında) hemen
hiçbir “otomatik işleyen” bir yardım mekanizması oluşturulmadı. Bu konuda
ulusal ve yerel düzeyde bir strateji ve politika oluşturulmadı ve bu nüfus hareketi “yönetilmeye” çalışılmadı (yapıldıysa da bu bizim görüp duyacağımız
bir etkide hiçbir zaman olmadı). Yapılan sadece Suriyeli mültecilerin şehirlerdeki hayırsever kişilerin yardım severliğine ve kamu ve sivil toplumdan
insani yardım yapan kurumların yardımlarına/insafına terk edilmesi oldu. Elbette strateji ve politikalarla yönetilmeyen bu süreçte şehirlerdeki yerel halk
da ne ulusal otoriteler tarafından ne de yerel yönetimler tarafından bilgilendirilmedi, şehirler böylesi yeni ve “yabancı” kitlelere yönelik hazırlanmadı,
olası yabancı düşmanlığı ve nefret söyleminin gelişmesine yönelik tedbirler
düşünülmedi. Her şehre ulaşan Suriyeli mülteciler o şehirde el yordamıyla ve
varsa evvelce gelmiş akrabaları ile yaşama tutunmaya çalıştılar. Ancak hangi
şehre tam olarak kaç kişi gitti ve halen bu şehirlerde kaç kişi halen yaşamaya
devam ediyor, bu aslında net olarak bilinemiyor.
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Oysa bu süreçte Türkiye bu alanda çok daha eski bir zamandan başlayan
Türkiye tarihinde ilk kez bir yasa ve müstakil bir sivil genel müdürlük kurulması sancılarını yaşıyordu. AB üyelik müzakere sürecinde 2005 yılında
hazırlanan İltica ve Göç Ulusal Eylem Planında ilk kez telafuz edilip 2008
yılında İçişleri Bakanlığı içinde hazırlıkları başlanan yasa ve sivil yapı arayış
çalışmaları 11 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6458 sayılı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ve bu kanun ile tanımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM)’nün kurulması ile sonuçlandı. Bu
yasada Türkiye’nin taraf olduğu 1951 Cenevre Sözleşmesine başından beri
koyduğu coğrafi sınırlamayı yine korumaya devam etmesi ve bundan uluslararası hukuktan kısmen farklı ve karışık terminolojisini oluşturması önemli
olmuştur. Bu kapsamda konumuz açısından önemli olan “geçici koruma” rejimine 91. maddesinde ilk kez yasal bir tanım getirmesi ve bu rejimin sonradan
çıkarılacak Bakanlar Kurulu Yönetmeliği ile düzenleneceğinin ilan edilmesi
kuşkusuz hukuki durumları sadece gizli bir Yönerge kapsamında yürütülen
Suriyeliler için çok önemli olmuştur. Ancak bu Yönetmeliğin de uzun sayılabilecek bir süre sonra, ancak 22 Ekim 2014 tarihinde ve ilk gelişlerden takriben 3,5 yıl sonra çıkması son derece geç kalınmış bir mevzuat düzenlemesi
olarak değerlendirilebilir.
Geçici Koruma Yönetmeliği’nin dünyada uygulaması olan ilk geçici koruma mevzuatı olma iddiasındaki parlaklık bir tarafa, mülteci kabulünde dünyada gittikçe yükselen isteksizliğe bağlı olarak “üretilen” geçici koruma rejiminin mülteci hukuku içindeki meşruiyeti hukuki bir tartışma konusudur.
Elbette bu tartışmaya bu yazının sınırları içinde değinebilme imkanı yoktur.
Ancak iç hukukumuz açısından şunu söylememiz gerekir ki; Geçici Koruma
Yönetmeliği YUKK’a göre daha geri bir düzenlemedir ve yasanın çıkışındaki –
birçok sorunlu ve hatta tehlikeli bazı maddelerine rağmen- birçok umut vaad
eden maddesini de geriye götüren, daha gri ve uygulayıcılara çok daha geniş
takdir marjları oluşturan, buna karşılık idari ve yargısal denetim mekanizmalarını eksik tutmuş bir düzenlemedir. Bu hali ile yasanın tanıdığı birçok hakkı geriye götürmesi nedeniyle esasen İdari Yargı denetimi ile iptal edilmesi
gereken maddeleri söz konusudur. Ancak bunun dışında bu Yönetmelikten
beklenen barınma, eğitim, uyum ve özellikle çalışma hakları kapsamında çok
önemli açılımlar getirmemekte, bu konularda ilgili Bakanlıkların çıkaracağı
düzenlemelere atıf yapmakla yetinmektedir. Böylelikle sürecin başından itibaren önemli sayıdaki bu insanlar yardım kuruluşlarının yardımlarına muhtaç
olmak ile boş oturmayıp çalışarak para kazanmak ancak bunun yasal zemini
oluşturulmadığı için emek sömürüsüne dayalı karanlık bir pazara mecburen
dahil olmak arasında bir seçime maruz bırakılmışlardır. Kanaatimce hükümet
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halkın ve özellikle işverenlerin önemli bir kısmının da talep ettiği mültecilerin çalışma izni almaları önündeki engellerin kaldırılması veya büyük oranda
hafifletilmesi talepleri karşısında cesur bir tavır alma inisiyatifini gösterememiştir. Ebette bu mesele ülke içinde ciddi sorunları doğurabilecek çok hassas
bir konudur ve bu nedenle oldukça dikkatli düzenleme yapmayı gerektirmektedir. Seçimlerde maalesef bazı muhalefet partilerinin seçim meydanlarında
Suriyeli mülteciler üzerinden yapmış oldukları eleştiriler ve bu kapsamda
yapmış oldukları vaadler ile belki de bu meselenin ne kadar oy kazandırdığı
veya kaybettirdiği anlaşılmadan çok daha ciddi adımlar atılmak istenmemiş
ve seçim sürecinde bu hukuki düzenlemeler yapıl(a)mamıştır. Haziran 2015
seçimlerinden sonra bir hükümet kurulamaması ve yeniden seçim sürecine
girilmesi bu konuda esasen çok zaman önce yapılması gereken acil düzenlemelerin yine ertelendiği anlamına gelmiştir. Keza, tüm bu konularda koordinatör rol oynaması gereken GİGM ve ilgili başkanlığı olan Uyum ve İletişim
Daire Başkanlığı duyulan, hissedilen hiçbir şey söylememiştir.
Tüm bu atmosferde özellikle eğitimli kesimin içinde yer aldığı Suriyeliler kendilerine Türkiye’de olumlu bir ufuk göremediler ve günde binlerle
ifade edilen sayılarda Avrupa’ya geçmek için başta İzmir olmak üzere bazı
batı şehirlerinde kaçakçılarla buluşmak amacıyla adeta bir “Pazar” oluşturdular. (Bunda elbette Yunanistan’ın Ege Denizinde uzun süredir yürüttüğü
push-back uygulamasını çok büyük oranda durdurması, uzun idari gözetim
işlemlerinden vazgeçmesi ve çıkış için 6 aylık serbest dolaşım imkanı tanıması sığınmacılar için Avrupa yollarının ardına kadar açılması anlamına gelmektedir). Bu görüntüler elbette hiçbir ülkenin açık alanda görmek ve daha
önemlisi göstermek istemeyeceği bir manzaradır ve buna engel olmak ister
ancak bizdeki idari refleks sığınmacıların sorunlarına cevap bulma motivasyonu ile değil, “görüntü kirliliği” olarak görülen manzaranın adeta halı altına süpürülmesi motivasyonu ile sonuçlanmış ve Suriyeliler kamplara zorla
götürülmek üzere şehirlerden toplanmışlardır. Bu işlemin ise ortadaki hiçbir
soruna hiçbir olumlu katkı yapmayacağı çok açıktır.
2015 yaz aylarından itibaren artan bu hareketliliğin önemli bir kesimi
de aslında Türkiye’de geçici koruma kaydı bulunmayan, vize gerektirmeyen
Türkiye’ye bulundukları ve koşulların Türkiye’den iyi olmadığı Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır’dan gelen Suriyeliler olmuştur. Bu ülkelerden uçaklarla gelen ve hemen Ege kıyılarına intikal eden Suriyeliler nerede ise yol ortasında
rastlanan pazarlıklarla kaçakçılar vasıtasıyla günde “binlerce” sayıda Yunan
adalarına geçmişlerdir. Bu sirkülasyan büyük oranda 8 Ocak 2016 tarihinden
itibaren Türkiye’ye uçakla giren Suriyelilere vize zorunluluğu getirilmesi ile
önlenmeye çalışılmıştır. Ancak bu durum uçakla girişlerde önemli bir etkiye
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neden olmuşsa da illegal nüfus hareketini büsbütün önleme fonksiyonu olmamıştır.
Yine bu aşamada hem yukarıda belirtmeye çalıştığımız seçimlerin etkisinin geçmesi hem de Kasım 2015’te konu hakkında başlayan AB-Türkiye
müzakerelerinin sonuçlarından birisi olarak görülen Suriyelilere çalışma izninin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemenin Ocak 2016’da kabul edildiğine şahit olduk. Kuşkusuz bu iyileştirme çalışmasının sadece Suriyeli geçici
koruma rejimi altında bulunanlara özgülenmesi sığınmacılar arasında bile
eşitlikçi, adaletli bir yaklaşımın olmadığını göstermektedir. Bundan dolayı
Suriyelilerden sonra Türkiye’de ikinci büyük sığınmacı nüfus olan Afganlar
kendilerinin zaten birkaç yıldır BMMYK ve İçişleri Bakanlığı nezdinde sorunlarına sırt dönüldüğünü düşündüklerinden bu iyileştirmenin dışında tutulduklarını öğrendiklerinde tekrar ciddi bir hayal kırıklığına uğramışlardır.
Türkiye’de sığınma rejimi içinde kayıt altında uydu kentlerde bulunan Afganların %90’ının yaşadıkları şehirleri terk ederek Avrupa’ya doğru kaçtıkları
tahmin edilmektedir ki, bu sayının Ege Denizinden geçişlerin %27’sine tekabül ettiği görülmektedir. Ancak Suriyelilerin tamamının bu iyileştirme gayretinden yararlanamayacakları açık olsa da yapılan düzenlemenin çok sayıda
Suriyeliyi yasal ve kayıt altına alınmış, görece güvenli çalışma olanaklarına
kavuşturması son derece önemlidir, bu çabanın takdir edilmesi gerekir. Şimdi yapılması gereken yerel çalışma yaşamı dengelerini bozmadan, yerel halkı mültecilere düşman etmeden legal çalışma yaşamı imkanlarına erişimin
önündeki diğer engelleri de kaldırmaktır. Bunda GİGM nezdinde kayıt altına
alınan Suriyelilerin mesleklerinin de kayıt altına alınarak daha planlaması
yapılmış istihdam politikalarının oluşturulması önemli olacaktır.
Suriye’de güvenli yaşam umutları orta vade için sönmüş Türkiye’deki
Suriyeli mültecilere hak ettikleri insan onuruna yakışır ve Türkiye halkı ile
uyum içinde bir yaşam alanı oluşturmak istiyorsak (bir başka deyişle onları
Türkiye’den kaçırtmak istemiyorsak) bunun çözüm ayakları –Avrupa ve dünyanın geri kalanının ne yaptığı veya ne yapmadığına bakmaksızın- yeniden
mülteci hakları üzerine samimi olarak eğilmektedir.

“Jiletli Teller” veya
Batı Balkanlar’da Mültecileri
Durdurma Stratejisinin Sonuçları
Selvet Çetin
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği Üyesi

Suriye’deki mevcut durum, kitlesel göçlerin hedefi olan Avrupa Birliği ülkelerini siyasi, hukuki ve insani yönüyle geniş bir krizin içine doğru sürüklüyor. Mültecileri Türkiye’ye bırakarak uluslararası yükümlülüklerinden kurtulmak isteyen Batılı güçlerin mali yardımlarla bu süreci yönetebilmeleri
ise neredeyse imkansız. Krizin neden ve sonuçlarıyla bir bütün olarak görülmeyip, sınırlardaki birtakım önlemlerle çözülmek istenmesi, düzensiz göçün
ulaştığı devasa boyutun görülmesini de ne yazık ki engelliyor.
Balkanlarda tırmanan mülteci krizi, Schengen Anlaşması’nın tarafları arasında yeni gerilimlere yol açtığı gibi, bölge ülkelerinin sınır kontrolleriyle
ilgili anlaşmazlıklarını tırmandırmış görünüyor. Son olarak Avusturya’nın
Yunanistan’ı mülteci akınını durdurmak için yeterince önlem almamakla suçlaması üzerine Yunanistan, Viyana’daki büyükelçisini geri çekti. Avusturya’nın
girişimiyle ve Yunanistan devre dışı bırakılarak yapılan bölgesel zirve toplantısında ise Brüksel’e göç konusunda yeni öneriler sunuldu. Avusturya, Slovenya, Bosna-Hersek, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Arnavutluk,
Karadağ ve Makedonya imzasını taşıyan bildiride, mülteci kriziyle mücadelenin tek bir ülkeye yüklenemeyeceği ve Schengen Anlaşması hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade edilerek, birlik politikalarının çökmek üzere
olduğuna dikkat çekildi. Kitlesel göç hareketleri, bölge ülkelerinin bu krizi
yönetme kapasitelerini ciddi biçimde aşındırmış durumda. Ege Denizinde yoğunlaşan düzensiz göç, Avrupa Birliği’nin güvenlik duvarları inşa etmeye çalıştığı Batı Balkanlarda siyasal ve toplumsal krizlere zemin hazırlıyor.
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Mültecilerin, AB ülkelerine göç ederek daha güvenli bir yaşama kavuşma isteği, Balkanlarda tel örgülerle çevrili uzun ve çileli bir yolculuğa dönüşüyor. Yunan adalarındaki mültecilerin transit geçiş güzergahı olarak bu
ülkeden Makedonya, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya rotasını izleyip Batı
Avrupa’ya yönelmesi, Balkan koridorunda büyük bir sıkışmayı da beraberinde getirdi. Birlik ülkelerinin Yunanistan’ı sınır güvenliği konusunda baskı altına alması ve Kos Adası gibi 5 Yunan Adasında sığınmacılar için “Bekleme
Merkezleri” kurulmak istenmesi, yerel halk arasında mültecilere karşı tepkilerin yükselmesine neden oldu.

Jiletli Tel Örgülere Hoş Geldiniz!
Yunanistan, mültecileri ilk karşılayan birlik ülkesi olduğu için iltica hukukunun gerektirdiği statü belirleme uygulamasının da yapılması gereken bölge konumundadır. Ancak Yunanistan hem Türkiye ile arasındaki geri kabul
anlaşmasındaki hükümleri kendi lehine yorumlayarak hem de Türkiye’yi
3. güvenli ülke olarak ilan etmesi dolayısıyla uluslararası koruma altındaki mülteci ve sığınmacıları göçmenler gibi aynı uygulamaya tabi tutup geri
göndermeye çalışıyor. Yunanistan’ın bir başka talebi de AB ülkelerinin kota
yöntemiyle mültecileri kabul etmesidir. Fakat Macaristan, Slovakya ve Çek
Cumhuriyeti gibi ülkeler bu talebe karşı çıkmakta ve Almanya’nın Türkiye ile
anlaşarak mültecileri geri gönderme işlemini hızlandırmasını istemektedir.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2015 yılında
Türkiye üzerinden Yunanistan’a 844 bin kişinin geçtiğini, Balkan rotasındaki mültecilerin yüzde 80’ini kadınlar ve yaşları 13-19 arasındaki çocukların
oluşturduğunu raporlamıştır. Bu bilgiler, Yunanistan’daki mülteci akınının
ulaştığı düzeyi göstermektedir.
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Batı Balkan ülkelerindeki yasadışı sınır geçişleri.

Kaynak: Frontex http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-balkan-route/

Makedonya ise geçtiğimiz yaz aylarında Yunanistan sınırındaki yığılmayı önlemek amacıyla bu ülkeyle olan sınırına tel örgü çekmişti. 2016 yılının
ilk aylarından itibaren sınırlarını mültecilere kapatan Makedon Hükümetinin
binlerce mülteciye karşı güç kullanması, uluslararası insancıl hukukun hiçe
sayıldığı anlamına geliyor. Çok sayıda mültecinin tren ve otobüs garlarındaki
bekleyişleri, son derece kötü fiziksel koşullarda yaşamak zorunda kalışları, krizin önemli bir parçasının Balkanlarda yaşandığını gösteriyor. Makedonya’dan
Sırbistan’a ulaşabilen mültecileri ise burada da benzer uygulamalar bekliyor. Hırvatistan, mülteci ve göçmenlerin Avusturya ve Slovenya’ya geçişlerine izin vermediği için Sırbistan hem bu ülkeyle hem de Macaristan’la sıkça
problem yaşıyor ve sınırlarını kapatıyor.
Yasadışı düzensiz göç trafiğinin Balkanlarda insan kaçakçılığını büyük bir
sektör haline getirdiğini söylemek mümkün. Türkiye’de karşılaştığımız gibi,
birçok Suriyeli bu ticaretin aracısı haline getiriliyor ve mülteciler aynı zamanda suç işlemeye teşvik ediliyor. Macaristan, sığınmacıların Balkan koridorundan çıkışları için kullandıkları en önemli güzergahlardan biri olsa da,
Macar hükümeti diğer bölge ülkelerinin izlediği acımasız güvenlik politikalarını taklit ederek Sırbistan sınırını jiletli tel örgülerle çevirme yoluna gitti.
Macaristan’ın Avrupa Birliği tarafından üye ülkeler için hazırlanan zorunlu
mülteci kotasını referanduma götüreceğini açıklaması ise diğer ülkelere örnek olabilir. Muhafazakar Başbakan Viktor Orbán’ın zorunlu mülteci kotası
uygulamasını reddetmesinin arka planında, toplumsal dokunun bozulacağına
ve güvenlik endişelerinin artacağına dair yaygın propagandanın bulunduğu
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görülüyor. Mültecilerin durumunun insani kaygılarla değil, güvenlik politikalarıyla ele alınması insan hakları hukukunun ağır biçimde ihlal edilmesine
yol açıyor.
AB’nin uluslararası hukuku çiğneyerek mültecileri geri ittiren uygulamalarının bedelini şu ana kadar Türkiye ile birlikte Balkan ülkeleri ödemek zorunda bırakıldı. Mali yardımlarla göçü önlemek ve Türkiye’yi göçmen deposu
haline getirmek isteyen Brüksel, soruna kapsamlı bir çözüm getirmekten ve
elini taşın altına sokmaktan hep kaçındı. Savaşın çıkmasında, sürmesinde ve
mülteci krizinin bu hale gelmesindeki merkezi rolü itibariyle Avrupa Birliği
ülkelerinin güvenlik paranoyası daha ciddi felaketlere yol açacak. Geçtiğimiz
günlerde Almanya’nın Bautzen kasabasında mültecilerin kaldığı bir binada
çıkan yangını, çevrede toplanan kalabalığın sevinç çığlıklarıyla izlemesi ve
itfaiyenin müdahalesine engel olması gibi nefret içeren suç ve eylemlerin
yakın bir dönemde Balkanlarda da görülmesi şaşırtıcı olmayacak. Mültecilerden adeta tiksinti duyma noktasına gelen Batı toplumlarındaki ırkçılık,
ayrımcılık ve İslam düşmanlığının tırmanmasını önlemek için mültecilerin
kesinlikle uluslararası koruma hükümlerinden yararlandırılması gerekecek.

Piyasa ve Ahlak
Hakan Şahin
Arş. Gör. | İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi

Son yıllarda “iktisat ve ahlak” konusuna yönelik akademik ilgi yeniden canlandı.1 Özellikle yirminci yüzyıla damgasını vuran kolektivist yaklaşımların
etkisi altında kalanlar tarafından, şaşılacak bir fikir birlikteliği içinde piyasanın “eşitsizlik ve yoksulluk üreten, ahlaka aykırı bir mekanizma” olarak
görülmesi ve buradan hareketle daha “ahlakî” bir sisteme olan ihtiyacın dile
getirilmesi, piyasa ve ahlak ilişkisini inceleyen çalışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Biz bu çalışmada, piyasa ile genel ahlak kuralları
arasında ne tür bir ilişki olabileceğini tartışmayı ümit ediyoruz.
İşe ele alacağımız kavramları tanımlayarak başlayalım. Piyasa; bir toplumda mal ve hizmetlerin mübadele edildiği tüm gerçek ve sanal platformları ifade eden bir terimdir. Ahlak; insan niyet, söz ve davranışları arasında
neyin uygun, neyin uygunsuz olarak algılanacağını belirleyen bir kriterdir.
Bu kritere göre çok fazla insan tarafından uygun olarak algılanan niyet, söz
ve davranışların oluşturduğu düzende ortaya çıkan kurallara “ahlak kuralları”
denir.
1 “Geride bıraktığımız çeyrek yüzyıllık dönemde iktisat ve ahlak felsefesi arasındaki ilişkiler üzerine akademik ilgi yeniden
doğmuş, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batı’da beliren ideolojiyle ilgili görünürdeki fikir birliği ile pozitivist bilim
anlayışının felsefeciler, iktisatçılar ve siyaset bilimciler üzerindeki güçlü kıskacının sonucu olarak sönmeye yüz tutan bir
ateşin yeniden alevlenmesine tanıklık etmiştir.” (Rowley [2002], “Özgürlük ve Devlet”: 39)
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Ahlak kurallarının bazı özellikleri vardır. Bunlar:
1. Kendiliğinden ortaya çıkması ve bu nedenle gayrişahsi olması,
2. İnsan planlamasının değil, insan eylemlerinin bir sonucu olması,
3. Evrensel ve sabit değil, yerel ve değişken olması,
4. Ortaya çıktığı toplumdaki bireylerin ortak algılarını yansıtması,
5. İnsanda bağlayıcılık hissi uyandırması,
şeklinde özetlenebilir.
Piyasanın da bazı özellikleri vardır. Ne ilginçtir ki piyasanın özellikleri
de yukarıda sayılanlarla aynıdır. Örneğin bir toplumda piyasa kendiliğinden
ortaya çıkar ve bu nedenle gayrişahsidir. Yani ne herhangi bir şahsa bağlıdır,
ne de herhangi bir şahsa yöneliktir; ama herkese bağlı ve herkese yöneliktir. Piyasa planlanan bir olgu değil, insan eylemlerinden doğan bir olgudur.
Örneğin X marka ayakkabının fiyatı bir grup insan tarafından bir plan dahilinde belirlenemez. Onu üretecek, satacak ve satın alacak olan sayısız bireyin birbirinden farklı ve habersiz amaç ve çıkarlarının çakıştığı bir noktada
kendiliğinden oluşur. Hatta bu listeye o ayakkabının hammaddesini tedarik
edenler ve onlarla birlikte büyüyen ekonomik çemberin diğer aktörlerini dahi
ekleyebiliriz. Çünkü bunların hepsi, ayakkabının fiyatının belirlenmesinde
gayriiradî ve gayriihtiyarî bir etkiye sahiptir.
Piyasa da tıpkı ahlak gibi yerel ve değişkendir. Farklı toplumların piyasalarında aynı ürünler farklı fiyatlarda karşımıza çıkabilir ve bir ürünün fiyatı
zamana bağlı olarak değişebilir. Tüm bunlar gayet doğal karşılanmaktadır.
Çünkü piyasa, ortaya çıktığı toplumdaki bireylerin ortak algılarını yansıtan
bir olgudur. Bu algılar ise zamana ve mekana göre değişebilmektedir. Bu
algıları oluşturan nedenler içerisinde o topluma ait olan ahlak kuralları, en
güçlü nedenlerden biridir. Bu nedenle piyasanın, bir toplumdaki ahlak kurallarını ekonomik hayata yansıtan önemli bir araç olduğu dahi söylenebilir.
Piyasa da tıpkı ahlak kuralları gibi insanı bağlayan bir yapıya sahiptir.
Ahlak kurallarını ihlal eden insanlar nasıl toplumda kınanma, dışlanma, vb.
ahlaki yaptırımlarla karşılaşıyorsa piyasa kurallarını ihlal eden insanlar da
zarar ve iflas gibi iktisadi yaptırımlarla karşılaşır. Bu açıdan da piyasa ve ahlak birbirine benzemektedir.
Klasik iktisatçılar arasında piyasa ve ahlak ilişkisini ilk kez sistematik bir
biçimde ele alan kişi Adam Smith’tir. Smith ekonomide ve doğal olaylarda bir
düzen olduğunu, bunun gözlem ve ahlak hissi ile tespit edilebileceği fikrini
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savunmuştur.2 İlk eseri olan Ahlaki Duygular Kuramı’nda piyasanın, ahlak
kurallarının etkisi altında oluştuğunu savunmuştur.
Piyasa eleştirmenleri piyasa terimiyle genelde ‘serbest’ piyasayı kastederler. Serbest piyasa, kamu otoritesi tarafından yasal müdahale ve denetime
tabi tutulmayan piyasa demektir. Eleştirmenler bu tip bir piyasanın ahlaka
aykırı olduğunu iddia eder ve genellikle şu gerekçeleri öne sürerler:
1. Piyasa ahlaksızlığı teşvik eder. Ahlaki değerleri yücelten ve koruma altına alan bir iktisadi sisteme ihtiyaç vardır.
2. Piyasa bireysel çıkar duygusunu azdırır. Bireysel çıkar duygusu kötüdür. Merhameti ve yardımseverliği teşvik eden bir iktisadi modele ihtiyaç
vardır.
3. Piyasa rekabetçidir. Rekabet insandaki hırsı körükler ve insanı yozlaştırır. Rekabetin makul bir düzeyde tutulduğu bir iktisadi modele ihtiyaç vardır.
4. Piyasa, tekellerin oluşmasına elverişlidir. Kontrol edilmeyen piyasalar,
büyük şirketlerin tekel oluşturarak halkı sömürmelerine yol açar.
5. Piyasada fiyatlar adil değildir. Yoksulların temel tüketim mallarına rahatça ulaşabilmesi için fiyatları adil bir düzeyde tutan kurallara ihtiyaç vardır.
6. Piyasa toplumdaki eşitsizliği artırır. Zengini daha zengin, yoksulu daha
yoksul yapar. Hâlbuki zengin ile yoksul arasındaki servet farkını azaltan bir
iktisadi modele ihtiyaç vardır.
Bu itirazları değerlendirmeye geçmeden önce birkaç hususu vurgulamak
gerekir.
Serbest piyasa, insanlığın ortak tecrübesinden ileri gelen iki temel ilkeye
dayanır: özel mülkiyet ve gönüllü mübadele. Bunlar normatif değil, deskriptif
ilkelerdir. Yani birileri tarihin belli bir noktasında masaya oturup bu kuralları
belirlemiş değildir. Bu kurallar zaman içerisinde kendiliğinden ortaya çıkmış
ve gözlenerek tespit edilmiştir. Bir piyasanın ekonomik verimliliği, piyasa
aktörleri tarafından özel mülkiyet ve gönüllü mübadele ilkelerine gösterilen
saygı ile doğru orantılıdır.
Serbest piyasada gerçekleşen iktisadi etkileşimler gönüllülüğe dayanır.
Bu bağlamda serbest piyasayı eleştirmek, bir anlamda piyasada faaliyet gösteren üretici ve tüketicilerin gönüllü tercihlerini eleştirmek demektir. Bu
eleştirileri yaparken piyasa karşıtlarının genel eğilimi, beğenmedikleri so2 Kesici [2010], “Adam Smith ve Ahlak Teorisi”: 91.
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nuçları beğendikleri hale getirmesi için kamu otoritesinden medet ummaktır.
Yani eleştirdikleri şeyin “zorla” ortadan kaldırılmasını, önerdikleri şeylerin
de “zorla” hayata geçirilmesini talep ederler. Bu eğilim piyasayı etik, ahlak,
adalet, vs. ne adına eleştiriyor olursa olsun, bir piyasa karşıtının iddiasındaki
en zayıf noktadır. Zira özgürlük ve cebir arasındaki fikri mücadelede kendi
konumunu meşru bir zemine dayandırması gereken taraf cebir tarafıdır. Bu
da yetmez, karşı çıkılan durumun zor kullanarak çözülebileceği ve var olan
durumdan daha verimli bir sonuç elde edilebileceğinin de ispat edilmesi gerekir. Aksi takdirde piyasaya yönelik müdahale temel insan haklarını hiçe
sayan, gayrimeşru bir müdahale olur.
Oysa piyasa savunucusu olmak, piyasada olan biten tüm iktisadi işlemlerin etkili, verimli, ahlaki, vs. olduğunu savunmayı gerektirmez. Piyasayı
savunmak özel mülkiyetin dokunulmazlığını ve iktisadi aktörlerin kendi tercihlerini yapma özgürlüğünü savunmak, kısacası ekonomide meşruiyeti savunmak ve ne olursa olsun zorlamaya karşı çıkmaktır.
Şimdi piyasaya yönelik eleştirilerin temelini oluşturan gerekçeleri ele
alalım.
İtiraz 1: Piyasa ahlaksızlığı teşvik eder. Ahlaki değerleri yücelten ve koruma altına alan bir iktisadi sisteme ihtiyaç vardır.
Gerçekte piyasa ahlaksızlığı teşvik etmez. Bilakis ahlaklı bir toplumda piyasa ahlaksızları cezalandırır. Fakat bunu kolluk kuvvetleri aracılığıyla değil,
sivil toplum aracılığıyla yapar. Bunun nasıl olduğunu anlamak için basit bir
örnek verelim. Mahallenizde aynı ürünü satan birkaç satıcı varsa size dürüstlük, güvenilirlik gibi ahlaki değerler açısından en iyi intibayı veren satıcıyla
alışveriş yaparsınız. Size bir şey satanların, gerektiğinde malının arkasında
durmasını ve sizi yarı yolda bırakmamasını istersiniz. Bu hususta etrafınızdan, yani piyasadan topladığınız bilgilere göre hareket edersiniz. Hiç kimse
geçimsiz, suratsız, küfürbaz, sahtekâr, vs. bir tüccarla iş yapmak istemez. Hatta ahlak anlayışınızı daha ileri götürerek din, mezhep, cemaat, siyasi görüş,
vb. unsurları da ahlak algınıza dâhil edebilir ve size uygun kriterleri sağlayan
ticaret erbabıyla iş tutarsınız. Tabii tüm bunları yapabilmeniz için önünüzde
tercihler olması ve sizin onlar arasında özgürce seçim yapabiliyor olmanız
gerekir.
Bir komuta ekonomisinde kamu otoritesini kullananlar ahlaki değerleri
koruma adına kendi ahlak anlayışlarına göre kimin, hangi işi yapıp yapamayacağına ve nasıl yapacağına karar verme yetkisine sahip olurlar. Bu hem
önümüzdeki seçenekleri azaltır, hem de eğer kamu otoritesini kullananlar ile
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aynı değerleri paylaşmıyorsak bazen bizi tam anlamıyla seçeneksiz bırakır.
Oysa serbest piyasada satıcılar iş yapmaya devam edebilmek için tüketicilerin arzu ettiği hizmeti sunma yarışında olurlar ki arzu edilen hizmet içerisinde her zaman dürüstlük, erdemlilik ve güvenilirlik gibi ahlaki değerler
de bulunmaktadır. Fakat bu değerler herhangi bir grup insanın güdümünde
olmadığı, toplumdaki bütün çeşitliliği yansıttığı için her satıcı kendi tercihlerine uygun bir topluluk içerisinde kendisine iş yapacak yer bulabilir. Kimse
müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmadığı gibi hiç kimse de
Hıristiyan mahallesinde kurban kesmez, Yahudi mahallesinde etliyi sütlüye
karıştırmaz. Tüm bunları sağlayan ise devletin zorlayıcı gücü değil, sivil toplumun talepleri olur.
Sivil toplum serbest piyasa içerisinde sürekli ve kararlı olarak ahlaki davranışı teşvik eder. Şu vardır ki ahlak anlayışı kişiden kişiye göre değişebilir.
Bunu ille de bir sorun olarak göreceksek yapılabilecek iki şey vardır. Eğer
kamu gücünü kullanarak insanlara ahlak dayatmayı tercih edersek bu mutlaka birilerini memnuniyetsiz ve seçeneksiz bırakır. Yok, eğer piyasayı serbest
bırakmayı tercih edersek yine birileri memnuniyetsiz olabilir ama bu sefer o
kişilerin tercih edebileceği başka üreticiler de olur. Dolayısıyla piyasayı serbest bırakmak, her kişi ve grubun kendi ahlaki değerlerine uyan ve o değerleri teşvik eden piyasaların oluşabilmesinin tek yoludur.
İtiraz 2: Piyasa bireysel çıkar duygusunu azdırır. Bireysel çıkar duygusu ahlaken kötüdür. Merhameti ve yardımseverliği teşvik eden bir iktisadi modele ihtiyaç
vardır.
Bireysel çıkar duygusu insanın hayatta kalmasını sağlayan tabii bir duygudur. Merhamet, hayırseverlik, vb. iyi sayılan tüm duyguları yaşayabilmek
ve bu duyguların sonucu olan eylemlerde bulunabilmek için bile herkesin
hayatta kalmak bir yana, belli bir maddi refah seviyesine ulaşabilecek kadar
bireysel çıkarını düşünmesi gerekir. Şöyle de denebilir: Kimse bireysel çıkarını düşünmezse hiçbir hayırlı iş yapılamaz. Çünkü hiç kimse hayır yapacak
iktisadi kaynakları bulamaz. Hayırseverlik bir ahlak meselesi olduğu kadar
bir imkân meselesidir. Ekonomik imkânlar için üretime ihtiyaç vardır. Üretim
için ise sermayeye ihtiyaç vardır. Sermaye ve üretim birbirlerinin sebep ve
sonucudurlar ve her ikisini de harekete geçiren şey insanlardaki çıkar duygusudur. Adam Smith’in meşhur eserinde ifade ettiği gibi, “Biz akşam yemeğimizi kasabın, biracının veya fırıncının hayırseverliğinden değil, onların kendi
çıkarlarını dikkate almalarından bekleriz. Biz kendimizi onların insaniyetine değil,
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kendilerini düşünmelerine emanet eder ve onlarla ihtiyaçlarımız üzerinden değil
kendi çıkarları üzerinden iletişim kurarız.”3
Bununla birlikte çıkar sübjektif bir kavramdır ve var olan tek çıkar anlayışı maddi çıkar değildir. Kimisi maddi çıkarını öncelerken bir başkası manevi çıkarını önceleyebilir. Ekonomik açıdan sonuç değişmez. Her iki aktör de
kendi çıkarını elde edebilmek için kaynaklara ihtiyaç duyar ve bundan ötürü
çalışmak, üretmek ve üretimlerini tüketicilere pazarlamak durumundadır. Piyasa ne kadar serbest ise bunları yapabilmek o kadar kolaylaşır.
Serbest piyasada üreticiler, tüketiciler tarafından talep edilen mal ve hizmetleri sunabilmek için uğraşırlar. Yatırım yapar, risk alır, daha yeni ve daha
kaliteli ürünleri öncekinden daha az maliyetle üretmeye çalışırlar. Elde edilen gelir tedarikçiye ücret, işçiye maaş, işverene ve ortaklara kâr payı olarak
döner ve tüm bunlar harcama kanalıyla yine piyasaya geri döner. Dolayısıyla
üreticilerdeki ve satıcılardaki bireysel çıkar duygusu, piyasadaki mal ve hizmetlerin herkese etkili bir şekilde ulaşabilmesi için hayati bir role sahiptir.
Adam Smith, Milletlerin Zenginliği’nde şöyle yazmıştır: “Girişimci kendi çıkarının peşinden gittiği müddetçe, toplum yararını öncelediği duruma nazaran
çok daha etkili ve sürekli bir şekilde toplum yararını desteklemiş olur. Ben hiçbir
zaman, toplum yararını artırmayı önceleyerek çalışanlar tarafından bu kadar topluma yararlı bir iş yapıldığını görmedim.”4
Dolayısıyla piyasanın çıkar duygusunu teşvik ettiği doğrudur, fakat çıkar
duygusu olumsuz sonuçlara neden olan bir duygu değildir. Burada çıkar duygusuyla “çıkarcılık” birbirine karıştırılmaktadır. Çıkarcılık ahlaken kötüdür,
fakat piyasalar çıkarcı davranışı teşvik etmez. Aksine tüketiciler eğer isterlerse çıkarcı üreticileri, onlardan mal ve hizmet satın almayarak cezalandırırlar.
Piyasada iş yapmaya devam etmek isteyen üreticiler de çıkarcı davranışlarını
terk etmek zorunda kalırlar.
Merhamet ve yardımseverliğin gerçekleşmesi ahlaki eğitime olduğu kadar zenginliğe de bağlıdır. Zenginlik ise satın alım gücüne bağlıdır. Satın
alım gücünün yükselmesi ya gelirlerin artmasına ya da fiyatların düşmesine bağlıdır. Piyasadaki serbest rekabet bunların her ikisine de hizmet eder
ve toplumdaki zenginliği artırır. Dolayısıyla piyasa, uzun vadede insanların
merhamet ve yardımseverlikte bulunmasına imkân sağlayacak olan kaynakların üretilmesini sağlar. O noktadan sonrası insanların genel ahlak seviyesi
ve tercihleriyle ilgilidir.
3 Smith [1776], “Wealth of Nations”: Book I, Chapter II, Paragraph II.
4 Smith [1776], “Wealth of Nations”: Book IV, Chapter II, Paragraph IX.
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İtiraz 1: Piyasa rekabetçidir. Rekabet insandaki hırsı körükler ve insanı yozlaştırır. Rekabetin makul bir düzeyde tutulduğu bir iktisadi modele ihtiyaç vardır.
Rekabet duygusu belki de insanların sahip olduğu en büyük nimetlerden
biridir. Rekabet, yani diğerlerinden daha iyi olma arzusu sosyal, ekonomik,
bilimsel ve ahlaki gelişimin temelidir. Rekabet, piyasada arzu ettiğimiz ürünleri, arzu ettiğimiz fiyatlara bulabiliyor olmamızın temel gerekçesidir. Rekabetin alternatifi tekel piyasasıdır. Tekel piyasalarında tercih hakkı yoktur.
Tüketici kendisine sunulan neyse ya ona razı olmak ya da o üründen mahrum
kalmak zorundadır. Rekabetçi piyasalar ise tüketiciye daha kaliteli ürünleri
daha ucuza sunabilmek için sonu gelmez bir mücadele içerisindedir. Bu mücadelenin bizzat kendisi sürekli olarak fiyatların düşmesine, satın alım gücünün ve dolayısıyla refah seviyesinin yükselmesine, şirketlerin elde ettiği
kârın daha fazla yatırıma dönüşmesiyle daha çok istihdam ve daha yüksek
ücretlere, azimle kendisini geliştiren insanların emeklerinin karşılığını daha
iyi alarak uzmanlaşmasına ve kendisini daha çok ve daha etkili bir şekilde
işine adayabilmesine izin verir. Rekabet, tüketiciyi sömüren tekellerin en büyük düşmanıdır. Frédéric Bastiat, meşhur satirik/sarkastik makalesi Mumcular Dilekçesi’nde yerli üreticiyi yabancı rekabetten korumaya çalışan regülasyonların yerli tüketiciyi nasıl kalitesiz ürünlere ve pahalılığa mahkum
ettiğini ustaca göstermiştir.5
İtiraz 2: Piyasa tekellerin oluşmasına elverişlidir. Kontrol edilmeyen piyasalar,
büyük şirketlerin tekel oluşturarak halkı sömürmelerine yol açar.
Serbest piyasada bir tekelin ortaya çıkması mümkünse de yaşaması mümkün değildir. Çünkü piyasa serbesttir ve herhangi bir tekelleşme çabası başka
aktörlerin piyasaya girmesiyle boşa çıkar. Tarihi tecrübenin bize gösterdiğine
göre tekeller daima devlet müdahalesiyle ortaya çıkmaktadır. Kamu otoritesinin teşvik ve imtiyazları bazı sektörleri ve üreticileri kayırdığında tekeller
oluşur. Buna hemen yakın tarihimizden basit bir örnek vermek gerekirse Şen
Şapka firmasını hatırlayabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan kısa
bir süre sonra çıkartılan kılık kıyafet kanununda şapkanın her vatandaş için
zorunlu bir aksesuar haline getirilmesi, Şen Şapka adlı firmayı ve sahibi Vitali Hakko’yu bu sektörde bir tekel haline getirmiştir.
Toplumu kalitesiz ürünlerden koruma adına çıkartılan regülasyonlar da
bazı üreticilerin zamanla tekelleşmesine yol açar. Çünkü yasa yapıcılar kalite
standardını nasıl ayarlarsa o standardın üzerinde kalan üreticileri (veya üre-

5 Bkz. Bastiat [1845], “Candlemakers’ Petition” in “Economic Sophisms” (TR. İktisadi Safsatalar adlı eserinin
Mumcular Dilekçesi adlı bölümü).
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ticiyi) kayırmış, altında kalanların ise çalışma hakkına engel olmuş olurlar.
Oysa serbest piyasa ekonomisinde bu tarz bir kayırma söz konusu olamaz.
Tüm şirketler üretim ve satıştaki başarılarına göre, gerçek yargıç olan tüketiciler tarafından ödüllendirilir veya cezalandırılırlar. Bu nedenle şirketler
ticari hayatın içerisinde kalmaya devam etmek için sürekli çalışmak ve kendilerini geliştirmek zorundadırlar. Şirketlerin bu uğurda büyümesi ve zenginleşmesi tüketicinin aleyhine değil, lehine bir durum yaratır.
Şu unutulmamalıdır ki hiçbir şirket ne kadar büyük olursa olsun birine
zorla bir şey satamaz. Onu kendi ürününü satın almadığı veya ihtiyacını farklı yöntemlerle giderdiği için cezalandıramaz, hapse atamaz veya ülke dışına
süremez. Bunları ancak devletler yapabilir. Belli mesleklerde belli üniformaları giymek, belli alet-edevatı ve aksesuarları kullanmak kanun zoruyla yaptırıldığında tüm bu eşyaların üreticilerine tekelci bir menfaat sağlanmış olur.
İtiraz 1: Piyasada fiyatlar adil değildir. Yoksulların temel tüketim mallarına rahatça ulaşabilmesi için fiyatları adil bir düzeyde tutan kurallara ihtiyaç vardır.
Fiyatlar konusunda adaletten bahsetmek adalet nosyonuna aykırı bir iddiadır. Çünkü adalet, sonuçları değil, süreçleri ilgilendiren bir kavramdır. Bir
sonuç durumun adil olup olmamasından bahsetmek anlamsızdır. Ancak bir
işin adil olarak yapılıp yapılmamasından bahsedilebilir ki bundan kastedilen süreç esnasında adalet kurallarına uyulup uyulmadığıdır. Piyasanın en
temel adalet kuralı gönüllülüktür. Buna göre bir mübadelenin gönüllülüğe
dayanması adil, zorlamaya dayanması gayriadildir. Buradan hareketle piyasada karşılıklı rızaya dayanan bütün işlemler prensip olarak adil kabul edilir.
Çünkü hiç kimse kendi aleyhine bir işleme kendi rızasıyla girmez. İnsanların
yaptıkları alışveriş veya bir mal için ödemeyi göze aldıkları fiyat bize mantıksız görünebilir fakat buradan hareketle bu işlemin adil olmadığı söylenemez.
Meşhur bir örnek için Atilla Yayla’nın pire ve deve örneği ele alınabilir:
Diyelim ki iki kişi, kendi aralarında bir ticarî işlem (takas, mübadele) gerçekleştiriyorlar ve bir pire ile bir deveyi değiş tokuş ediyorlar. Bu işlem hem genel olarak
hem de tek tek taraflar açısından âdil bir işlem midir? Bunu nasıl belirleyeceğiz?
İlk bakışta zor bir durumla karşı karşıya olduğumuz kanaatinin doğması beklenir.
Mübadeleye tâbi tutulan şeyler arasında fizikî varlık ve normal şartlar altında
kendilerinden beklenebilecek yararlar açısından öylesine büyük farklar vardır ki,
bu işte pireyi verenin deve sahibini aldattığını (kazıkladığını) ve bu yüzden işlemin
gayri âdil olduğunu söylemeye meylederiz. Lâkin, usûlî adalet açısından, bu işlem
tamamıyla âdil olabilir, yeter ki taraflar adalet kurallarına uymuş olsun. Esasen,
böyle bir işlemi gayri âdil olarak nitelemekte aceleci olmamakta yarar vardır; zira,
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dışardaki bir gözlemci olarak bu işlemin tam bilgisine sahip olmamamız ve eksik
bilgiye dayanan bir yargıya varmamız kuvvetle muhtemeldir.
(…) Bunun nasıl olabileceğini göstermek için şöyle akıl yürütebiliriz: Pire eşsiz
bir tür olabilir; deve sahibi pire “hastası” veya pire koleksiyoncusu olabilir; deve
sahibi devenin bakım masraflarını artık tahammül edilemez buluyor ve ondan bir
an önce bir şekilde kurtulmak istiyor olabilir; deve sahibi, daha sonraki muhtemel
bir mübadele için pire sahibiyle iyi bir ilişki kurmak istiyor olabilir; deve sahibi aslında pire sahibine örtülü bir bağışta bulunmak istiyor olabilir; deve sahibi böyle
bir işe etrafın göstereceği tepkiyi merak ediyor olabilir... Görüldüğü gibi işlemin
muhtevasına girdiğimizde akla gelmeyecek, daha önceden bilmediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. O yüzden, usûlî adalet, ticarî ilişkileri, muhtevalarıyla değil, şekilleriyle; taraflara ne getirip onlardan ne götürdüğüyle değil, adalet kurallarına
uygun olarak yapılıp yapılmadığıyla değerlendirmek suretiyle âdil veya gayri âdil
sıfatıyla niteler.6
Fiyatlar piyasanın bilgi mekanizmasıdır. Fiyatlar, arz ve talebin sektör bazındaki durumunu ifşa etmek gibi önemli bir işlevi yerine getirir. Fiyatların nispeten yüksek olması talep fazlasına ve arz açığına işaret eder. Bu da
girişimcileri bu sektörlere girmeye ve fiyatları kıracak yeniliklerle rekabete
katılmaya teşvik eder. Fiyatların nispeten düşük olması talep doygunluğuna
ve arz fazlasına işaret eder. Bu da girişimcileri bu sektörleri terk ederek yatırımlarını ihtiyacın daha yoğun olduğu sektörlerde değerlendirmeye sevk
eder. Hâsılı fiyatlar piyasanın iletişim sistemidir ve bu iletişim sayesinde
tüketiciye sunulan fiyatlar giderek azalır, tüketici ihtiyaçları daha verimli
bir şekilde karşılanır, satın alım gücü yükselir ve zenginlik toplum içerisinde
yayılır. Ancak tüm bunların olabilmesi için fiyatların müdahalesiz bir şekilde
oluşması gerekir. Aksi takdirde müdahaleler tüm bu bilgi akışını manipüle
ederek piyasa aktörlerini yanlış yönlendirir.
İtiraz 2: Piyasa toplumdaki eşitsizliği artırır. Zengini daha zengin, yoksulu daha
yoksul yapar. Zengin ile yoksul arasındaki servet farkını azaltan bir iktisadi modele ihtiyaç vardır.
Piyasa, rekabet ve serbest mübadele sayesinde zenginlik üretir. Bu zenginlikten herkes yararlanır ama en çok yoksullar yararlanır. Piyasa etkinliğinin
yüksek olduğu yerlerde yoksulların yaşam standardı, piyasa etkinliğinin düşük olduğu yerlerdeki yoksullara oranla çok daha yüksektir. Dünya üzerinde
gerçekleşen göçler şunu doğrulamaktadır ki insanlar Ortadoğu veya Afrika’da
bir zengin olmaktansa, Avrupa veya Amerika’da orta gelirli olmayı tercih et6 Yayla [2013], “Piyasa Medeniyeti”: 33-35.
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mektedir. Bunun sebebi serbest piyasanın insanlara sunduğu zenginleşme
imkânıdır. Müdahale edilmeyen piyasalar, azimle çalışan herkesin, emeğinin
karşılığını adil bir şekilde alabilmesini sağlar. Bu nedenle insanlar başkalarının kendileri adına yaptığı tercihlerin değil, kendi iktisadi tercihlerinin sonucunu özgürce yaşayabileceği ülkelerde yaşamayı tercih ederler.
Ayrıca bir toplumun gelir veya servet dağılımında sahip olduğu denge
başlı başına olumlu veya olumsuz bir duruma işaret etmez. Önemli olan insanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere ne kadar etkili ve sürekli bir
şekilde ulaşabiliyor olması, bu mal ve hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesidir.
Bunu açıklamak için bir örnek verelim. En zengin %10’luk kesim ile en yoksul %10’luk kesimin sahip olduğu ortalama servet farkının 1’e 10 olduğu bir
toplumda aylık 1000$ satın alım gücüne sahip olmaktansa bu oranın 1’e 20
olduğu bir toplumda aylık 2000$ satın alım gücüne sahip olmak tercihe daha
uygun bir seçenektir. İnsanları, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlere daha çok
ve etkili bir şekilde ulaşmak, zenginlerin kendilerinden kaç kat daha zengin
olduğundan daha fazla ilgilendirir. Bireyler için önemli olan zenginliktir, satın alım gücüdür, piyasanın sunduğu ürün ve hizmetlerdeki çeşitlilik ve kalitedir. Zenginlerle yoksullar arasındaki servet farkı, ortalama bireyin yeteri
kadar zengin olduğu bir toplumda önemsizdir.

Sonuç
Piyasa ile ahlak arasında genellikle doğru orantılı bir ilişki vardır. Müdahale
edilmeyen bir piyasada faaliyet gösteren aktörler isteseler de istemeseler de
tüketicilerin ahlak anlayışına ters düşmeyen şekilde çalışmak zorundadırlar.
Aksi yönde bir davranış tüketiciler tarafından tepki göreceği için üreticinin
aleyhine bir durum meydana getirir. Bununla birlikte ahlaklı ve eğitimli bir
toplum, insanların kendi hayatlarına dair karar ve tercihlerine saygı gösterme eğiliminde olacağı için piyasadaki çeşitlilikten rahatsız olmaz, aksine onu
destekler. Sonuç olarak piyasa ahlakı, ahlak da piyasayı teşvik eder.7
Farklı tercihlere sahip aktörlere piyasada yaşam alanı tanımayan bir toplumda çatışmalar kaçınılmaz hale gelir. İktidarı eline geçiren her grubun,
kendi muhaliflerine iktisadi hayatı dar etme yönündeki zorlayıcı müdahalesi
toplum içerisinde kaçınılmaz bir bölünmeye ve kaynakların daha verimsiz
olarak kullanılmasına yol açar. Oysa zenginlik, geniş çaplı iktisadi teşebbüslere bağlıdır ki bunun için sermaye sahiplerinin karşılıklı rıza ve güvene dayanarak bir araya gelebilmesi gerekir. Buna imkân veren tek sistem, insanla7 Acar [2002], “Ahlak Piyasanın Neresinde?”: 15-16.
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rın özel mülkiyeti üzerinde bildikleri gibi tasarruf yapma hakkına ve gönüllü
mübadeleye saygı gösteren serbest piyasa sistemidir.
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Liberalizmin modern bir siyasi doktrin olarak ele alınmasının ötesinde günlük hayatımızda hepimizin kullandığı bazı kavramların kökenini ortaya koyduğu aşikârdır. Her ne kadar liberalizm politik bir hareket olarak 1800’lerde
tarih sahnesinde yerini almış (Uslu, 2013) olsa da aslında insan doğasının
sonucu olarak liberalizmin köşe taşlarının zaman içerisinde şekillendiği söylenebilir.
Psikolojinin bir alt alanı olan sosyal psikolojiyi Gordon Allport “bireylerin, davranış, duygu ve düşüncelerinin başkalarının gerçek, hayal edilen veya zımni varlığından nasıl etkilendiğinin bilimsel yollarla araştırılmasıdır” (Akt. Hogg
ve Vaughan, 1995) olarak tanımlanmaktadır. Bireyin davranışları, duyguları
ve bilişleri üzerinde kendisinin dışında bir başka bireyin ya da grubun etki
etme ihtimalini ve bu etkinin yönünü ve derecesini araştırmak sosyal psikolojinin temel ilgi alanıdır. Birey ve diğer bireyler, gruplar arasındaki ilişkiyi
etkinin yönü inceleme birimi olarak ele alındığı için sosyal psikolojinin hem
antropoloji, sosyoloji ile hem de kişilik psikolojisi ile bir arada ele alındığı
araştırmalar mevcuttur. Ayrıca sosyal psikolojinin iktisat ve siyaset bilimi
açısından ortaya konan insan davranışlarını açıklayıcı gücü oldukça yüksek
olarak düşünülebilir.
39
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Siyasi ve felsefi bir düşünce sistemi olarak bireyi ve bireyin özgür iradesini
temel alan liberalizm ile inceleme birimi olarak bireyi temel alan sosyal psikolojinin kesiştiği pek çok noktanın varlığından söz etmek mümkündür. Her ikisi
de insan doğasının bireyci bir kökene sahip olduğunu iddia eden araştırmacılara ve düşünürlere atıfta bulunmaktadır. Aşağıda liberalizmin köşe taşları ilgili
sosyal psikoloji kavramları ve araştırmaları ile bağdaştırılarak ele alınacaktır.

Liberalizmin Yapı Taşları ile Sosyal Psikolojinin Temelleri
Bilindiği gibi liberalizm birey ve bireyin isteklerini merkeze alır ve bireyin
özgür iradesinin engellenmesinde, şekillendirilmesinde veya kısıtlanmasında en büyük tehdit olarak siyasi otoriteyi görür. Davranış bilimlerinde ortaya
konan kişilik kuramlarının çoğu (Freud, Maslow, Rogers, Horney vb.) bireylerin istekleri ile toplumun isteklerinin çatışmasının sonucunda kişinin bir
patoloji geliştirebileceğini vurgular. Psikanalitik, Neo-Psikanalitik ve Nesne İlişkileri Kuramları çerçevesinde düşünülecek olursa burada önemli olan
bireyin doğduğu andan itibaren dış dünyadan bağımsız bir iradesinin olduğunun vurgulanmasıdır, bu iradenin istekleri toplum normları ile uyuşma
göstermeyebilir, o zaman da ortaya çıkan savunma mekanizmalarının psikopatolojik sonuçları olabilir.
Liberalizmin kendi içinde “klasik liberalizm, liberteryenizm, anarko kapitalizm, sosyal liberalizm” şeklinde özetlenebileceği gibi birden fazla alt
başlığa ayrılması liberalizmin temel olarak bir yöntem, bir düşünce geleneği
olduğunu ortaya koymaktadır (Çaha ve Şahin, 2013). Tek bir “liberalizm” tanımından bahsedemememiz bireylerin “liberal ya da değil” şeklinde keskin
ayrımlar ile birbirlerinden ayrılmalarına, özgül olaylarda ortaya konabilecek
bir tepkinin tek bir liberal kişiliğe yüklenememesine (atfedilememesine) yol
açmaktadır. Örnek vermek gerekirse, kendisini “liberal” olarak tanımlayan
“A” kişisi liberalizmi düşünce ve ifade özgürlüğü kavramını kendi “liberalizm” kavramında temele oturtuyor olabilecekken, kendini “liberal” olarak
tanımlayan “B” kişi için liberalizmin olmazsa olmaz şartı serbest piyasa ekonomisi olabilir. Son yıllarda da liberaller arasında ortaya çıkan ayrışmanın
örnek teşkil edebileceği bu duruma sosyal psikologların verebileceği cevaplardan bir tanesi “gereksinim öncelikleri” kavramı ile olabilir. Gereksinim
öncelikleri kavramına göre, bireyin içinde büyüdüğü ve etkileşimini devam
ettirmekte olduğu sosyal çevre hangi gereksinimin birey için daha öncelikli
olduğunun belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Dolayısıyla liberalizmin
tanımı içerisinde yer alan her bir ilke her liberal için önemli olmakla beraber
aynı önceliğe sahip olmayabilir.
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Klasik liberalizmi devam ettiren Hayek, Misses ve Friedman’ın düşünce ve
ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü gibi sivil özgürlükler ile ekonomik özgürlüklerin bir bütün olduğunu, devletin yeniden gelir dağıtımı yapmak üzere piyasalara müdahalesinin sadece
ekonomik özgürlüğü değil sivil özgürlükleri de engellediğini vurgularlar. Bu
görüşün Abraham Maslow’un (1943) ihtiyaçlar hiyerarşisi ile biniştiğini görmek mümkündür. Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı’nda insanların sahip
oldukları ihtiyaçların evrensel bir hiyerarşi içinde sıralandığını ve alt basamakta yer alan ihtiyaçların karşılanması sonucunda üst ihtiyaçlara geçilebildiğini ortaya koyar. En alt basamakta yer alan fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyaçları karşılanmadan bireylerin “üst ihtiyaçlar” olarak nitelendirilen
ihtiyaçları gidermeleri söz konusu değildir. Dolayısıyla aç olan bir bireyden
kendisini gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı vurgulanır.
Liberalizmde etkisi olan bir diğer düşünür John Locke siyasal iktidarın
otoritesinin kaynağının yönetilenlerin iradesi olduğunu vurgulamakla rızaya dayalı yönetim anlayışını ilk defa kullanır (Çaha ve Şahin, 2013, Erdoğan,
2006). Locke’nin ortaya koyduğu Doğal Haklar Felsefesi liberalizm açısından
önem arz etmektedir. Pozitif hukuk kurallarından bağımsız ve onların üzerinde bulunan ve evrensel geçerliğe sahip olan doğal haklar Locke’ye göre
hayat, özgürlük ve mülkiyettir. Her bir bireyin sahip olduğu doğal haklar
devredilemez ve gasp edilemez. Locke tarafından ortaya konan bu doğal haklar sosyal psikologlar tarafından bireyin sahip olduğu temel güdüler olarak
kabul etmektedir. İnsanın sosyal bir varlık olmasının temelinde doğduğu andan itibaren tek başına varkalım (survive) gösterme çabası yer almaktadır.
Kişinin en temel güdüsü yaşamını idame ettirebilmesi, fiziksel ve sosyal
çevrenin ortaya koyduğu pek çok engele rağmen var kalabilmesidir. Kültür,
din, gelenek ve topluluklar arası devredilen tüm davranış normları var kalımı sağladıkları yani işlevsel oldukları sürece devamlılıklarını sağlayabilirler (Goodall, 1986). Locke tarafından ortaya konan özgürlük hakkı bireyin
edimlerinin ikinci bir kişi ya da kişiler tarafından baskıya maruz bırakılmaması olarak tanımlanabilir. Siyaset biliminde “özgürlük” olarak kavramsallaştırılan bu olgu sosyal psikologlar açısından bireyin planladığı davranışların ortaya konabilmesi olarak ele alınmaktadır. Engellenme saldırganlık
kuramı, bireyin ortaya koymayı planladığı herhangi bir edimin bir kişi ya
da durum tarafından engellenmesinin bireyde saldırganlığa sebep olduğunu,
bu durum da bireyin davranışı yerine getirebilmek için engele ya da bazen
öfkenin yer değiştirmesi ile amacın nesnesine karşı saldırganca davranabildiğini göstermektedir (Dollard, Doob, Miller, Mowrer ve Sears, 1939). Çünkü
Locke’nin doğal hak olarak kabul ettiği özgürlük, yalnızca bir hak olarak değil
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güdüsel olarak da doğal kabul edilmektedir. Her bireyin kendi bedeni ve kişiliğinin sahibi olması ve hem bedeni hem de kişiliği üzerinde egemenliğinin
olması bir öz-sahiplenmeyi doğurmaktadır (Çaha ve Şahin, 2013). Bireyin bu
öz sahipliklerinden taşınır taşınmaz mülkler üzerindeki mülkiyet hakkı doğar. Özel mülkiyet bir nesneni kullanım hakkının sadece o şeye sahip olan
kişiye ve o kişinin izin verdiği olarak tanımlanmaktadır. 1890 yılında Psikolojinin Prensipleri (The Principles of Psychology) kitabını yazan William James
“ben” tanımını “kendi kendinin farkında olan ve kendini gözlemleyen ben” (I)
ve “gözlem nesnesi olarak var olan ben” (me) olarak ikiye ayırmıştır. Benliğin
etken ve edilgen iki ayrı yapısını ilk defa kavramsallaştıran William James
(1890) “I” kavramına “me” kavramını gözlemleyen ve daha nesnel ve ampirik olan etken bir rol biçmektedir. “Ampirik benlik” (empirical self), sosyal,
spiritüel ve maddesel benliği içermektedir. Bireylerin kişilerarası ilişkilerini
içeren sosyal benlik ile bireyin kendini nasıl biri olarak gördüğüne yönelik
bilgileri içeren spiritüel benlik maddesel benlikten ayrışmaktadırlar. Çünkü
maddesel benlik bireyin sahip olduğu beden, kıyafetler, ev ve diğer fiziksel
mallar gibi nesneleri içermektedir. James bireyin “kimlik” tanımına sahip
olunan mülklerin eklenmesini vurgulayarak bireyin sahip olduğu mülkiyet
hakkının doğal olduğunu söyleyen Locke’u adeta desteklemektedir.

Sosyal Psikoloji Bulgularının İşaret Ettiği Kavram: Bireysellik
Liberalizm sosyal varoluşun kurucu öznesinin birey olduğunu kabul eder.
Sosyal bir varlık olduğu hemen hemen tüm sosyal psikologlar tarafından kabul edilen insanın hayatta kalabilmek için bir grup içerisinde yer alması gerekmektedir (Baumeister ve Leary, 1995; Baumeister ve DeWall, 2005). Birey
hayatta kalımını sağlayabilmek için sosyal yapıları kendisi inşa eder. Bireyin inşa ettiği tüm sosyal yapıların bir aradalığın sağlanabilmesi için sosyal
normları belirlemesi ve bu normlara uymayanları dışlaması kişilerin kendi
oluşturdukları kurallar ile bir zaman sonra kendi davranışlarını sınırlandırma
sıkıntısını ortaya koyar. Grup hem bireye tek başına elde ettiği bilgilerden
daha fazlasını sağlayan bir etkiye sahip olduğu için hem de normatif etki ile
onun kurallara uyumunu garanti altına aldığı için birey yaşamında önemlidir
(Latanê, 1981). Grubun birey üzerindeki sosyal etkisi oldukça kuvvetlidir. Bir
veya birden fazla kaynak tarafından hedefin duygu, düşünce, bilişlerinin değişmesi konusunda etkilenmesi olgusunu kapsayan sosyal etkinin birden fazla
türü bulunmaktadır. Özellikle Muzaffer Sherif’in (1936) Otokinetik Deneyi burada önemlidir. Herhangi bir bilgi olmamasına rağmen fiziksel bir gerçeklikle
ilgili olarak insanların grup normuna bağlı olarak uyma davranışını ortaya
koydukları görülür. Burada bireylerin kendilerinin gruba önem atfetmeleri,
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daha sonrasında atfettikleri bu öneme bağlı olarak görme duyuları ile aldıkları fiziksel bilgiler ile çelişen grup bilgilerinde grubun verdiği hatalı bilgiyi
bile bile seçmeleri ilginçtir. Birey kendi yapılandırdığı sosyal grubun kurallarına gruptan dışlanmanın olumsuz sonuçlarına katlanamayacağı için uyma
gösterir. Bir deney ortamında grubun kararlarına uymanın çok da olumsuz
sonuçlarla bağdaşmayacağı ve aslında grubun kararına uymanın çok da olumsuz bir getirisi olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak Otokinetik Deneyi, kişinin
bireyselliğini ön planda tutmayıp grup kararlarına uyduğu zaman “gözünün
gördüğünü” bile değiştirilebilir olduğunu söyleyerek kişilerin ciddi anlamda
manipüle edilebilir olduklarını söylemektedir. Nitekim gündelik siyasi tartışmalarda da bireylerin gözle görülür bazı gerçekleri üyesi oldukları grubun
söyleminin dışına çıkmamak için çarpıttığı pek çok an olduğu bilinmektedir.
Bireylerin grup normlarına uysalar da bireysel olarak fiziksel gerçekliklerini terk etmedikleri yani benimsemiş görünmeyi tercih ettikleri düşünülebilir. Ancak yapılan deneyler bireylerin diğer insanlar ile bir arada iken
oluşturdukları standartları tek başlarına olduklarında devam ettirdiklerini
göstermektedir (Aronson, Wilson ve Akert, 2012) , yapılan başka replikasyonlar insanların deneye bireysel olarak katıldıktan bir yıl sonra bile grup tahminine uyduklarını göstermektedir (Rohrer, Baron, Hoffman ve Swander, 1954).
Diğer sosyal etki türlerinden olan itaat insanlık tarihi boyunca işlenen pek
çok kollektif saldırganlığın temelinde yer almaktadır. İtaatin görgül olarak ele
alınması Stanley Milgram’ın ünlü itaat deneyi ile gerçekleşir. Milgram’ın 1963
yılında başladığı İtaat deneyleri “sıradan bir insanın masum olduğunu bildiği
başka bir insana şiddetli acılar yaşatmak için insan doğasına uygun olmayan
eylemlere yönelebilir mi?” sorusuna cevap vermeye yöneliktir. Laboratuvarda
gerçekleşen Milgram’ın deneylerinde katılımcılara bir eğitim sürecinin devam
ediyor olduğu, bu araştırmanın amacının cezanın öğrenme üzerindeki etkilerinin araştırılması olduğu söylenmiştir. Anlaşmalı katılımcı ile beraber gelen katılımcılar ayarlanmış kur’a sonucu “öğretmen” görevini üstlenirler ve iki ayrı
odacık içinde yer alarak okunan sözcük çiftlerinde yapılan her hatada “öğrenci”
rolündeki bireye elektrik şoku verilmesi gerekiyor. Her ne kadar katılımcıların
çoğu bir noktada verdikleri elektrik şoklarının hem sıklığı hem de şiddeti ile
ilgili endişelenmeye başlasalar ve karşıdaki katılımcıdan 75 volt üzerine geçildiğinde araştırmayı bırakmak istediğine dair çığlıklar yükselmeye başlasa da
araştırmada yer alan katılımcıların %62.5’i “otorite figürü” olan araştırmacının devam edilmesi gerektiğine dair yönergesine uyarak verilebilecek en üst
düzey olan 450 volta kadar çıkmışlardır. Katılımcıların %80’i kalp rahatsızlığı
olduğunu belirten ve araştırmadan çıkmak istediğini süreç boyunca sözel olarak belli eden kişiye şok vermeye devam etmişlerdir. Milgram’ın deneyini ya-
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rıda bırakan bireylerin “bu yanlış. Ben bu uygulamaya devam etmeyeceğim.”
Cümlesini kullandıkları, devam eden bireyler ile de daha sonrasında yapılan
görüşmelerde olayın olumsuz sonuçlarının onları doğrudan ilgilendirmediğini onların sadece işlerini gerçekleştirdiğini, asıl sorumluluğun komutu veren
bireylerde olması gerektiğini söyledikleri görülür (Milgram, 1976). Milgram,
Tıpkı Arendt’in Eichmann’ın Kudüs’de gerçekleşen davasını izleyerek oluşturduğu “Kötülüğün sıradanlığı” kitabında vurguladığı gibi, bireylerin şiddet
içeren davranışlarını ortaya koymalarında bireysel sorumluluk almamanın ve
grup normuna uymanın rol oynadığını düşünmektedir. Her ne kadar bireyin
hayatta kalabilmesi için bir grubun içinde yer alması gerekse de bireysel sorumluluğun önemini bildiği zamanlarda otoriteye itaat etmediği ve otoritenin kendisinden istediği davranışları sorgulamaya başladığı görülür. Nitekim Arendt de bireysel sorumluluk ile politik sorumluluğu birbirinden ayırır
(Arendt, 2009) ve Eichmann gibi süreç içerisinde rol oynayan askeri aktörlerin
de, otoriteye itaat edip komşularının alınıp götürülmesine sesini çıkarmayan
Avusturyalı, Alman bireylerin de herhangi bir şekilde sorumluluk üstlenmediklerini ve bu şekilde de vicdan azabından korunduklarını vurgular.
Bireyselliğin yitiminin ortaya koyduğu olumsuz implikasyonlara sosyal psikoloji alanından başka alt alanlarla da örnek verilebilir. Her ikisi de
LeBon’un 1885 yılında yığın hareketlerinin başlangıç aşamaları ile bitiş aşamaları arasındaki saldırganlık düzeylerinin farklılığını açıklamak amacıyla
ortaya koyduğu sorumluluğun bölünmesi (diffusion of responsibility) kavramına dayanmaktadır. Le Bon ortak amaç ve hedeflere sahip olan grupların
bir yığına dönüşmeleri sonucunda kolektif eylemlerin başlarındaki amacı
gerçekleştirmekten ziyade grup içerisindeki bireylerin bireysel olarak ortaya
koymayacakları, koymayı planlamadıkları saldırgan davranışlar sergilemeye
başlayacaklarını vurgulamıştır. Bireyin tek başına kabul edilebilir olmadığını düşündüğü bazı saldırgan eylemlerin grubun “büyüsü” ile kabul edilebilir
algılanması ve anonimitenin sonucunda bu eylemlerin ortaya konması söz
konusudur. Sorumluluk gruptaki tüm bireyler arasında dağılmaktadır ve eylemi gerçekleştiren kişinin kimliği belirgin değildir, yığın içerisinde yer alan
birey eylemi tek başına gerçekleştirse bile hep birlikte gerçekleştirdiklerini
ve bu eylemde “biz” duygusunun oldukça yüksek olduğunu tekrarlayıp duracaktır. Bu sebepten çok sakin olduğunu bildiğimiz A kişisinin FenerbahçeGalatasaray maçında üstünden çıkardığı kazağını sallarken yakası açılmamış
küfürler ettiğini görebilir, 2012 yılında gerçekleşen “Gezi Hareketi”nde tek
isteklerinin “barış” olduğunu söyleyen bir kısım gencin gecenin ilerleyen saatlerinde kaldırımları söküp polislere fırlattığı görülmektedir. Kuşkusuz Gezi
eylemlerinde amacı baştan itibaren pek demokratik olmayan provokatörler
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mevcuttur, ancak burada bahsedilen “ılımlı” bir şekilde sokağa inen kişilerin
nasıl çığırdan çıktığını açıklamaya yöneliktir.
Bireyselliğin yitimi ve sorumluluğun dağılmasının sonucu olarak bireylerin yardım etme davranışlarını gerçekleştirmesinin de azaldığı görülmektedir.13 Mart 1964 gecesi New York’da evinde yardım isteyerek bıçaklanıp
öldürülmüş olan Kitty Genovese vakasından sonra ilgili kişinin yardım seslerini duymasına rağmen hiçbir komşusunun, yakın çevrede yer alan bireylerin 911’i aramadığı ortaya çıkmış ve bireysel sorumluluğun dağılması sonucu kişilerin yardım etme davranışını ortaya koymaması olarak adlandırılan
seyirci etkisi/Genovese Sendromu (bystander effect/Genovese Syndrome)
tanımlanmıştır. Seyirci etkisi acil yardım gerektiren durumlarda bireyleri
duruma müdahale etmesinden ziyade yalnızca seyirci konumunu korumaları
anlamına gelmektedir. Keza Latane ve Darley (1970) tarafından tanımlanan
yardım etmeye bireyin karar verme aşamalarını içeren tanık müdahalesi karar ağacında acil müdahaleye yardım edip etmeme kararının alınmasının 5
basamağı olduğu ve bu basamaklardan bir tanesinin “kişisel sorumluluk alıp
almama” olduğu görülmektedir.
Liberalizm iktidarın bireyi yozlaştıracağını, mutlak iktidarın ise bireyi
mutlaka yozlaştıracağını bu sebepten devletin sınırlandırılmasının gerekliliğini vurgular. Aksi halde sınırlandırılmamış gücün bir bireyin eline geçmesi ile kişinin diğer bireyler üzerinde ortaya koyacağı edimlerin sınırları
söz konusu değildir. Keza 1971 yılında gerçekleştirilen Stanford Hapishanesi
deneyi sıradan bir insanın gücü eline geçirdiği zaman ortaya koyabileceği
edimlerin görülmesi açısından oldukça önemlidir. O zaman doktora öğrencisi olan Zimbardo öncülüğündeki deneyde 24 lisans öğrencisi bulunmaktadır ve bu öğrencilerin bir kısmı gardiyan bir kısmı mahkum olarak Stanford
Üniversitesi’nin alt katına yapılan sahte hapishanesine yerleştirilirler. 14 gün
boyunca bireylerin kendilerine verilen rollere ne kadar uygun davranacağının
gözlenmesini içeren bu deneyin ikinci günü deneklerden birinin deneyi
bırakmak istemesi, gardiyan rolüne soyunmuş olan öğrencilerin 3’te birinin
rollerini biraz fazla benimsemeleri ve gardiyanlar ile mahkumların her tür
etkileşimi gerçekleştirmekte serbest olmalarına rağmen birbirlerine karşı
düşmanca ve saldırganca davranmaya başladıkları görülmektedir. Zimbardo (2012) Mahkumlar pasif ve sessiz kalırlarken gardiyanların sözel şiddetin sıklığını ikinci günden itibaren arttırdıkları, deneyde fiziksel şiddete
izin verilmediği için işin o noktaya kadar varmadığına şükrettiğini belirtir.
Zimbardo’nun deney sırasında elde ettiği, mahkumların fazlasıyla küçük düşürülmesine sebep olan ve kullanmadığı bazı görüntülerin benzerlerinin Ebu
Gureyb hapishanesinde görülmesi sonucunda Zimbardo yayımladığı “Şeytan
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Etkisi” (The Lucifer Effect) kitabında iyi bireylerin bile mutlak otoriteye sahip
olduklarının ve denetlenmediklerinin fark edilmesi üzerine ortaya koyulan
davranışlarda saldırganlığın ön plana çıktığının arttığını vurguladı. Yaklaşık
4 ay boyunca kötü muamelenin devam ettiği Ebu Gureyb Hapishanesi’nde bu
muamelelerin durması bir askerin amirlerine yapılanları mektup ile bildirmesi sonucu gerçekleşmiş idi. Bu asker ve sosyal normların şiddeti belirgin
hale getirdiği anlarda bu normlara karşı gelebilen kişiler Zimbardo tarafından “kahraman” olarak tanımlanmıştır. Tarihte yer alan kahramanların ortak
özellikleri ile ilgili yapılan çalışmada bireylerin aileleri içerisinde edimlerinin sorumluluklarını almaları gereken bireyler olarak yetiştirildikleri görülmektedir. Nazi Almanya’sında 669 Yahudi çocuğunu katliamdan kurtarmayı
başaran Nicholas Winton’a bu davranışı neden gerçekleştirildiği sorulduğunda “bireysel olarak korkmadım ama onları korumalıydım” demiştir.
Sosyal psikoloji literatürü her ne kadar grup oluşumunun ve devamının
birey üzerinde önemli bir gücü olduğunu vurgulasa da genel olarak insan
doğasının bireyci yapısının vurgulanmasının daha olumlu sonuçlarla bağdaştırılabilir olduğunu göstermekte, bu yönüyle de liberalizmin kabul ettiği
bireyin mihenk taşı olma kavramsallaştırması ile binişmektedir.
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Carl Menger:
Avusturya Okulu’nun Kuruluşu*
Joseph T. Salerno
Ekonomi Profesörü

Çeviren: Ünsal Çetin

Altı yüzyıllık evveliyatındaki pek çok meşhur habercilerine karşın, Carl Menger Avusturya Okulu’nun asıl ve yegâne hürmete değer kurucusudur. Bu ünvanı, Avusturyacı iktisadî teorinin özünü teşkil eden değer ve fiyat teorisi
sistemini sıfır noktasından başlayarak yaratmasından başka bir nedenle hak
etmez. Fakat Menger bundan daha fazlasını yaptı: aynı zamanda, doğru praksiyolojik yöntemi iktisat biliminde teorik araştırma yapmak için meydana getirdi ve tutarlı surette uyguladı. Bu nedenle, yöntemi ve çekirdek teorisinde,
Avusturyacı iktisat dâima Mengeryci iktisattı ve dâima öyle kalacaktır.
Menger’in Avusturyacı iktisadın temel doktrinlerinin icatçısı olarak konumu, Avusturyacı iktisadın tarihi üstüne otorite olan bütün seçkinler tarafından tanınmakta ve selamlanmaktadır. Menger’in 1921’de ölümü üzerine yazdığı methiyesinde, Joseph Schumpeter “Menger kimsenin öğrencisi değildir
ve yarattığı şey ayakta durmaktadır… Menger’in değer, fiyat, ve dağıtım teorisi günümüze kadar sahip olduğumuzun en iyisidir” diye iddia etti.1 Ludwig
von Mises yazdı ki;

* Bu yazı, Randall G. Holcombe’in derlediği Büyük Avusturya İktisatçıları (The Great Austrian Economists) kitabının 6.
bölümüdür.
1 Joseph A. Schumpeter, “Carl Menger,” Ten Great Economists: From Marx to Keynes (New York: Oxford University
Press, 1969), s. 86.
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Avusturya İktisat Okulu olarak bilinen şey, 1871’de, Carl Menger Grundsatze der Volkswirtschaftslehre (İktisadın Prensipleri) adı altında ince bir cilt yayınladığında başladı… [1870’lerin]
sonuna kadar “Avusturya Okulu” yoktu. Yalnızca Carl Menger vardı.2

Hayek’e göre, Avusturya Okulu’nun
temel fikirleri büsbütün Carl Menger’e aittir… [A]vusturya Okulu’nun üyelerinde ortak olan şey,
onların hususiyetini teşkil eden ve sonraki katkıları için temel sağlayan şey, Carl Menger’in
öğretisini kabul edişleridir.3

Menger’in Avusturyacı iktisadın belirleyici ilkelerinin yaratıcısı olarak rolü
hususunda bir tartışma olmamasına karşın, onun katkısının kesin niteliği hususunda biraz karışıklık mevcuttur. Menger’in marjinal fayda yasası temeline
dayalı fiyat teorisini radikal bir surette yeniden inşa etme gayretinin, genel
manzaradaki müphem bir sübjektivizmce esinlendirilmediği her zaman tam
bir kabul görmez. Daha doğrusu, Menger, tüketici tercihlerinin temelini teşkil
eden sübjektif değerler ile iş adamlarının iktisadî hesaplamalarında kullanılan
objektif piyasa fiyatları arasındaki bir nedensel bağlantıyı tespit etme özel ve
birleştirici hedefince motive edildi. Klâsik iktisatçılar piyasa fiyatlarını arz ve
talep yasalarının işleyişinin sonucu olarak izah etmeye teşebbüs eden bir teori
formüle etmişlerdi, fakat tatminkâr bir değer teorisi için eksik kalan tüketici
tercihini ihmal etmelerine karşın, tahlillerini parasal hesaplamalar ve iş adamlarının tercihleri ile sınırlandırmaya zorlandılar. Onların “tasarlanan eylem”
(calculated action) teorisi işe yaradığı kadarıyla doğruydu, ve on altı ile on yedinci yüzyılların merkantilist korumacı ve müdahaleci programları ile on dokuzuncu yüzyılın Ütopyacı sosyalistlerinin devletçi kuruntularının yıkılışında
etkili bir sonuç almak amacıyla kullanıldı.4 Bu nedenle, Menger’in nihaî amacı,
2 Ludwig von Mises, The Historical Setting of the Austrian School of Economics (New Rochelle, N.Y.: Arlington House,
1969), ss. 9-10. Mises ayrıca “1871’de, Carl Menger ve William Stanley Jevons’un eserlerinin iktisadî çalışmaların
yeni bir devrini başlattığını” da yazdı, (Ludwig von Mises, Theory and History: An Interpretation of Social and
Economic Evolution [Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1985], s. 124).
3 F. A. Hayek, “Carl Menger (1840-1921),” The Fortunes of Liberalism: Essays on Austrian Economics and the Ideal of
Freedom içinde, cilt 4, The Collected Works of F. A. Hayek, ed., Peter G. Klein, (Chicago: University of Chicago Press,
1992), s. 62.
4 Klâsik iktisadın bu zaafiyeti Mises tarafından not edilmişti:
Klâsik iktisatçılar sadece iş adamlarının davranışlarını açıklamaya muktedir oldukları ve bunun
ötesine geçen her şeyin karşısında çaresiz kaldıkları için, düşünceleri, (tüketicinin değil ama) iş
adamının rasyonalitesinin en üstün ifadesi olan, muhasebeciliğe doğru yöneltilmişti. (Ludwig von
Mises, Epistemological Problems of Economics, çeviren George Reisman, [New York: New York
University Press, 1981], s. 175).
Ancak, Mises’in de kabul ettiği gibi, bu teori, eksik olsa da, kapsayıcı praksiyolojik iktisat sisteminin inşasında ileriye
atılan elzem bir adımdı:
[M]erkantilistler malları, kendi nazarlarında objektif bir zenginliğin teorisi olan, iktisadın merkezine
yerleştirdiler. Malların yanına iktisadî insanı [yani, hesap kitap yapan iş adamını] eklemek, bu
bağlamda Klâsiklerin büyük başarısıdır. Onlar, bu suretle, insanı ve onun sübjektif değerlendirmelerini
sisteminin merkezine yerleştiren modern iktisat için yolu hazırladılar. (Ludwig von Mises, Socialism:
An Economic and Sociological Analysis, çeviren J. Kahane, [Indianapolis, Ind.: Liberty Classics, 1981],
s. 293).
Gerçekten de, klâsik iktisadî teori, amaçları ve araçları parasal terimlerle hesaplanabilir olan faaliyetlerle dar bir
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bazen ileri sürüldüğü gibi, klâsik iktisadı yıkmak değil ama, fiyat belirlenimi
ve parasal hesaplama teorisini insan davranışının genel bir teorisi üstünde kurarak, klâsik düşünceyi tamamlamak ve sağlamlaştırmaktı.

Yaşam ve Eser5
Carl Menger, bugün Polonya’nın bir parçası olan, Galiçya’da 28 Şubat 1840’da
doğdu. Zanaatkârlar, müzisyenler, devlet görevlileri ve subayları ihtiva eden
ve doğumundan bir nesil önce Bohemya’dan göç eden eski bir Avusturyalı ailenin çocuğuydu. Babası Anton bir avukat ve annesi Caroline (nee Gerzabek) zengin bir Bohemyalı tacirin kızıydı. Anton ve Max adında iki erkek
kardeşi vardı: Anton ünlü bir sosyalist yazar ve Viyana Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde profesör (fellow professor) idi; ve Max ise bir avukat ve Avusturya Parlamentosu’nda Liberal bir milletvekili idi. Menger ailesine asalet
verilmişti, ama Carl’ın kendisi “von” unvanını kullanmayı yetişkinliğinin erken dönemlerinde bırakmıştı.
1859’dan 1863’e kadar Prag ve Viyana Üniversiteleri’nde iktisat okuduktan sonra, Menger 1863 yazında bir gazeteci olarak çalışmaya başladı. Genç
Menger, (görünüşe göre gazeteler için tefrika edilen) bir takım roman ve komediler yazarak ve 1865’de Avusturya’nın Liberal başbakanı R. Belcredi ile
tanışıp itimat paylaşarak, kısa sürede ün kazandı. 1866 Sonbaharı’nda, hukuk
doktorası sözlü sınavına hazırlanmak amacıyla, o sırada bir piyasa analisti
olarak çalıştığı resmî bir gazete olan Wiener Zeitung’dan ayrıldı. Bu sınavını
geçtikten sonra, 1867 Mayıs’ında çırak avukat olarak çalışmaya başladı, 1867
Ağustos’unda ise Krakow Üniversitesi’nden hukuk derecesini aldı. Bununla
birlikte, çok geçmeden bir ekonomi gazetecisi olarak çalışmaya geri döndü ve
günlük bir gazetenin kuruluşuna yardım etti.6
Menger, hukuk derecesini aldıktan hemen sonra, 1867 Eylül’ünde “[kendimi] tamamen politik ekonomiye adamıştım” diye aktarır.7 Sonraki dört yıl
boyunca, 1871’de Principles’ın yayınlanmasıyla sonuçlandığında, iktisadî tesurette ilgilenmiş, fiilen praksiyolojik bir teoriydi. “İktisadî teorinin ilk kapsamlı sistemi, klâsik iktisatçıların bu
parlak başarısı, esas itibariyle bir tasarlanan eylem teorisiydi.” (Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on
Economics [Chicago: Henry Regnery, 1966], s. 231).
5 Menger’in yaşamının ayrıntıları aşağıdaki eserlerde bulunabilir; Hayek, “Carl Menger”; Erich W. Streissler, “The
Influence of German Economics on Menger and Marshall,” Carl Menger and His Legacy in Economics içinde, ed.
Bruce J. Caldwell, (Durham, N.C.: Duke University Press, 1990); Streissler, “Menger’s Treatment of Economics in
the Rudolph Lectures,” Carl Menger’s Lectures to Crown Prince Rudolf Erich içinde, editörler W. Streissler ve Monika
Streissler, (Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 1994), ss. 3-25; ve Kiichiro Yagi, “Menger’s Grundsatze in the Making”
History of Political Economy 25 (Kış 1993): 697-724.
6 Bu gazete Wiener Tagblatt idi. Ardılı olan Neue Wiener Tagblatt kendisini gelecek uzun yıllar boyunca Viyana’nın en
etkili gazetelerinden birisi olarak kabul ettirdi.
7 Aktaran Yagi, “Menger’s Grundsatze,” s. 700.
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oriyi bir hayli derinlemesine yeniden şekillendiren düşünce sistemini itinalı
bir surette işlemişti. Bir ekonomi gazetecisi olarak, klâsik iktisatçıların fiyat
belirleniminin izahında en önemli diye teşhis ettikleri faktörler ile tecrübeli
piyasa iştirakçilerinin fiyatlama sürecinin şekillenmesinde en büyük tesiri
sarf ettiğine inandıkları faktörler arasındaki keskin tezatı gözlemlemişti. Bu
gözlem, Menger’in 1867’den sonra iktisadî sorunlarla âni ve derin zihnî meşguliyeti için aslî esinlenmesi olsun veya olmasın, kesinlikle onun fiyat teorisini yeniden kurma nihaî amacı ile tutarlıdır.8
1870’de, Menger, o zamanlar Liberal Parti üyelerinden oluşan, Avusturya kabinesinin (Ministerratspraesidium) basın bakanlığında bir devlet memurluğu elde etti. Elde hazır yayınlanmış çalışması ve Habilitation sınavını9
1872’de başarıyla bitirmesi ile birlikte, Viyana Üniversitesi Hukuk ve Siyaset
Bilimi Fakültesi’nde -temel itibariyle profesörlük imtiyazlarının tamamına
sahip ücretsiz bir öğretim üyeliği olan- bir Privatdozent olarak atanmak için
gerekli şartları tamamladı.10 1873 Sobaharı’nda ücretli ve tam zamanlı doçentlik (Professor Extraordinarius)11 konumuna terfi edişi üzerine, basın bakanlığından istifa etti, fakat 1875’e kadar özel sektör gazeteciliği faaliyetlerine devam etti.
Menger, 1876’da, on sekiz yaşındaki Veliaht Prens Rudolf von Habsburg’un
özel hocalarından biri olarak memuriyet kazandı. Sonraki iki yıl boyunca,
Menger onunla Avrupa boyunca seyahat ediyor iken, Rudolf’a özel dersler verdi.12 Viyana’ya dönüşü üzerine Menger, Rudolf’un babası, İmparator
Franz Joseph tarafından, 1789’da bir Professor Ordinarius veya Full Professor
olarak görevlerini üstlendiği, Viyana Hukuk Fakültesi’ndeki Politik Ekonomi
Kürsüsü’ne atandı.
Mütemayiz bir akademik konumda güvende iken, Menger artık kendisini,
Principles’ında kabul ettiği teorik yöntemin bir izahı ve müdafası formülas8 Bkz. Hayek, “Carl Menger,” s. 69.
9 Almanya, Avusturya, ve İsviçre’de yüksek okullarda ders verebilme yetkisini tanıyan sınavın adıdır. -ç.n.
10 Mises Privatdozent kurumunu aşağıdaki ifadelerle tarif eder:
Akademik bir kitabı yayınlayan bir doktor, fakülteden onu kendi bilim dalının ücretsiz ve özel öğreticisi
olarak kabul etmesini isteyebilirdi; şayet fakülte başvuru sahibinin lehine karar verdiyse, [Eğitim
ve Diyanet] Bakanlığı’nın muvafakati yine de gerekliydi; uygulamada bu muvafakat [1880’lerin
başlangıcından önce] dâima verilirdi. Hakkıyla kabul edilmiş Privatdozent, bu mevkide, bir devlet
memuru değildi. Profesör ünvanı teslim edilse bile, hükümetten herhangi bir tazminat almamıştır.
Birkaç Privatdozent kendi olanaklarıyla yaşayabilirdi. Çoğunluğu hayatlarını kazanmak için çalıştılar.
(Mises, Historical Setting of the Austrian School, s. 13).
11 “Influence of German Economics,” isimli eserinin 4. sayfasında bu akademik payeyi İngilizce’de “associate
professor” olarak tercüme eden kişi Streissler’dir; Mises, Historical Setting of the Austrian School sayfa 11’de, onu
“assistant professor” olarak çevirir.
12 Menger’in Veliaht Prens’e verdiği dersleri, Prens’in not defterine yazıldığı haliyle, şu eserde bulunabilir: Carl
Menger’s Lectures to Crown Prince Rudolf, editörler Streissler ve Streissler.

Carl Menger: Avusturya Okulu’nun Kuruluşu | 51

yonu ile meşgul edebilirdi. Principles Almanya’da göz ardı edilmişti çünkü,
1870’ler itibariyle, Alman iktisatçılar neredeyse tamamen, Gustav Schmoller
tarafından liderlik edilen ve Menger’in (ve Klâsik Okul’un) “soyut” iktisadî
teori kurma tarzına şiddetli bir surette düşman olan, genç Tarihçi Okul’un
tesiri altında kalmışlardı. Menger’in metodolojik araştırmasının meyveleri
1883’de Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie inbesondere (Sosyal Bilimler Yöntemine Dâir, İktisada Özel
Referansla Birlikte, Soruşturmalar) isimli kitabında yayınlandı.13 Önceki kitap soğuk bir şekilde göz ardı edildiği halde, Investigations, Menger ve “Avusturya Okulu”na alaycı saldırılarla hararetli karşılık veren Alman iktisatçılar
arasında bir kızgınlık meydana getirdi. Aslında, “Avusturya Okulu” terimi,
Alman Tarihsiciler tarafından Menger’in ve takipçilerinin Alman anaakım iktisadından tecridini vurgulamak amacıyla icat edildi ve kullanıldı. Menger
1884’de Irrthumer des Historismus in der deutschen Nationalökonomie (Alman
İktisadında Tarihsiciliğin Hataları) isimli sert bir broşür ile yanıt verdi ve
ünlü Methodenstreit, veya Avusturya Okulu ile Alman Tarihçi Okulu arasındaki yöntem tartışması başlamıştı.14
Bu sırada, Menger’in eserleri ve dersleri, 1870’lerin ortası itibariyle, en
dikkate değerleri Eugen von Böhm-Bawerk ve Friedrich von Wieser olan, bir
takım parlak takipçileri kendisine çekmeye başlamıştı. 1884 ve 1889 arasında, bu isimlerin ve ayrıca Menger’in etkilediği diğer pek çoğunun çok sayıdaki eserleri, teşhis edilebilir bir Avusturya Okulu’nun birleşimine yol açarak, yağmaya başladı. 1880’lerin sonuna doğru, Mengerci doktrinler Fransa,
Hollanda, Birleşik Devletler ve Büyük Britanya’daki Almanca konuşmayan
iktisatçılara da açılmaktaydı.
1880’lerin sonunda Methodenstreit’e aktif katılımdan çekildikten sonra,
Menger’in ilgileri metodolojik kaygılardan saf iktisadî teori ve uygulamalı
iktisadın sorunlarına geri döndü. 1888’de sermaye teorisi üstüne unutulmaz
bir makale Zur Theorie des Kapitals’i yayınladı. Yine bu dönemde, onu para
teorisi ve politikasının sorunlarını derinlemesine düşünmeye teşvik eden bir
rol olan, Avusturya parasal sistemini reforme etmekle görevli bir kurulun yönetici üyesi olarak görev yaptı. Sonuç, para teorisine çığır açan bir katkı olan
Geld (Para) da dâhil, parasal iktisat üstüne 1892’de yayınlanan bir makaleler
yağmuruydu.15 Menger 1903’de profesörlükten emekli oluncaya kadar akade13 Carl Menger, Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics, ed. Louis
Schneider, çeviren Francis J. Nock, (New York: New York University Press, 1985).
14 Avusturya ve Alman Tarihçi Okulu arasındaki çatışma hakkında bkz., Mises, Historical Setting of the Austrian School,
ss. 20-39. Bütün farklı şekilleriyle tarihsiciliğin bir eleştirisi için bkz., Mises, Theory and History, ss. 198-239.
15 Bu makaleler ve Menger’in para üstüne diğer yazılarının bir incelemesi için bkz. Hans F. Sennholz, “The Monetary
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mik yaşamına devam etti, fakat ne yazık ki, 1921’e kadar yaşamasına karşın,
artık onun kaleminden çıkan büyük bir çalışma yoktu.

Menger’in Principles’ının Yayınlanması Öncesinde Klâsik Okul ve
İktisadî Teorinin Durumu
Menger 1867’de dikkatini ciddî şekilde iktisadî teoriye çevirdiğinde, temelde Britanya Klâsik Okulu, yani David Hume, Adam Smith ve David Ricardo
tarafından inşa edilmiş, güçlü ama derin bir şekilde kusurlu bir iktisadî teori
sistemi mevcuttu. Onların ölümsüz tesirleri adına, klâsik iktisatçılar, fiyat
fenomeninin -üretim fiyatları, ücretler, ve fâiz oranları- tarihsel kazanın veya
satıcıların keyfî kaprislerinin sonucu olmadığını, ama evrensel ve değişmez
iktisadî yasa, yani arz ve talep yasası, tarafından belirlendiğini göstermede
başarılıydılar. Onlar ayrıca, kâr peşindeki işadamlarının hesaplamaları ve faaliyetleri aracılığıyla, fiyatların üretim sürecini nasıl olup da etkin bir surette düzenlediğini de gösterdiler. Satış fiyatının ortalama üretim maliyetini
normal orandan çok daha fazla aştığı üretim dallarında, ilâve çıktı normalin
üstündeki kârlardan pay almaya istekli sermayedar yatırımcılarca kurulan
yeni girişimlerden geliyor iken, işletme sahipleri muhtemel kârlar tarafından
mevcut girişimlerdeki çıktılarını arttırmak için teşvik ediliyorlardı. Bunun
aksine, ürün fiyatlarının birim maliyetlerini karşılamakta başarısız olduğu
endüstrilerde, işadamları arasındaki evrensel kâr arayışı ve zarardan kaçınma, yeni rakiplerce sanayiye girişi caydırıyor iken, mevcut firmaların çıktılarını kısmalarına ya da üretime tamamen son vermelerine yol açtı. İlâveten,
normalden yüksek kârların toplandığı bu endüstrilerde malların üretimi arttıkça, fiyatların üretim maliyetlerine nispetle “doğal” hadlerine doğru gerilemesiyle, arz talebe nispetle arttı ve kâr oranı normal bir seviyeye gerileme
eğilimine girdi. Üretimin zararlar nedeniyle azaldığı endüstrilerin durumunda, arzdaki talebe nispetle azalış, zararların kaybolmasına ve süreç içinde normal bir kâr seviyesinin doğuşuna neden olarak, fiyatları ortalama maliyetlere
doğru (ve onların da üstünde) kendi doğal hadlerine dek yükseltti.
Şu hâlde, klâsik bakış açısına göre, hem fiyatlar hem de üretim kesin neden ve sonuç kanunlarına göre hareket ettiler. Fiyatlar, bütün piyasa iştirakçilerinin karşılıklı etkileşimi tarafından belirlendi, bu suretle, bir ürünün fiilî
fiyatı arz ve talebin geçici dengesini yansıttı; kaynakların muhtelif üretim
süreçlerine tahsisi, kâr peşindeki (ve zarardan kaçınan) işadamlarının hesaplamaları ve tercihlerince yönetildi, bu ise, uzun vadede, kaynakların, bütün
Writings of Carl Menger,” The Gold Standard: Perspectives in the Austrian School içinde, ed. Llewellyn H. Rockwell, Jr.,
(Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1992), ss. 19-34.
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sermaye yatırımlarındaki “kâr oranı”nı veya getiri oranını normal ya da doğal
bir seviyede eşitlemeye yönelik bir eğilimi temin etmek amacıyla, muhtelif
üretim dalları arasında tahsis edildiği anlamına geldi. Klâsik iktisat, bu nedenle, atasözü kabilinden “en ucuza alıp en pahalı piyasalarda satan iktisadî
insan” olan, ihtiyatlı/çıkarcı işadamına dar bir surette odaklanması nedeniyle eksik kalan, insan eyleminin gelişmemiş bir teorisini gerçekten de ihtiva
etti. Diğer bir deyişle, klâsik fiyat ve üretim teorisi sadece hesaplanabilir bir
eylem, yani bütün araçların ve amaçların, maliyet ve faydaların, ve kâr ve zararların para tabirince hesap edilebilir olduğu bir saha olan, pazar yerindeki
eylemin teorisiydi. Bunun iktisat biliminde büyük bir başarı ve ileriye doğru
atılmış cesur bir adım olmasına karşın, bütün iktisadî faaliyetin varlık nedeni
olan, tüketicinin sübjektif ve ölçülemeyen değerlendirmeleri ve tercihlerini
anlatım dışında bıraktı.
Bu ihmali açıklamak için, klâsik iktisattaki daha önce bahsettiğimiz büyük
hataya dönüyoruz: onun değer teorisi. Fiyat teorisi için bir temel olarak malların değerini tahlil etme teşebbüsünde, klâsik iktisatçılar, somut bir malın
belirli bir miktarına ve onun seçim yapan bir birey için algılanan (perceived)
önemine odaklanmak yerine, ekmek, demir, elmaslar, su ve benzeri gibi soyut
kategorilere ya da ürün sınıflarına, ve onların insanoğluna genel faydalılığına
odaklanarak işe koyuldular. Bunun için, meşhur “değer paradoksu”nun çözümünde ne yapacaklarını şaşırmışlardı: veya, elmaslar sadece estetik keyif
yahut dikkat çekmek amaçlı teşhir için faydalı iken, ekmeğin insan hayatının sürdürülmesinde vazgeçilmez olduğu gerçeğine karşın, neden bir paund
ekmeğin fiyatı eşit bir ağırlıktaki cevher kalitesine sahip elmasların fiyatı
ile kıyaslandığında neredeyse ihmal edilebilirdir. Klâsik iktisatçılar, böylece, tahlillerinde daha da ilerleyebilmek amacıyla, değeri iki bölüme ayırmak
zorunda kalmışlardı, “kullanım değeri” ve “mübadele değeri.” İkincisi sadece
bir malın piyasa fiyatını belirtiyor iken, ilki bu malın insan ihtiyaçlarının hizmetindeki önemine işaret etti. Kullanım değerini mübadele değerinin verili
ve açıklanamayan bir ön şartı olarak göz ardı ederek, tahlillerini münhasıran
mübadele değerine yoğunlaştırmak amacıyla devam ettiler. Değer teorisine
bu yaklaşım klâsik iktisatçıları, tüketicinin değerlendirmeleri ve tercihlerini
işadamlarının hesaplamaları ve tercihleriyle bütünleştiren, tam bir insan eylemi teorisi geliştirmekten doğal olarak alıkoydu.
Fiyat teorilerini tüketicilerin sübjektif değerlendirmeleri ile temellendirmekten âciz klâsik iktisatçılar, teorik sistemlerini tamamlamak amacıyla objektif üretim maliyetlerine yöneldiler, ve böyle yaparak, malların üretildikleri
teknik şartları, iktisadî faaliyetin aktif belirleyicileri olarak insan tercihleri ile
aynı statüye kavuşturdular. Bu, iki kola ayrılmış ve çelişkili bir fiyat teorisi
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ile sonuçlandı. Bu teoriye göre, yukarıda not ettiğimiz gibi, piyasa fiyatları
-günlük işlemlerde fiilen ödenen fiyatlar- arz ve talep tarafından belirlenirler. Bununla birlikte, muhtelif tüketici malları için talepler verili kabul edilir
iken, sadece arz, kâr azamileştiren işadamlarının parasal hesaplamalarının
sonucu olarak, hakikatten açıklandı. İnsanların tercihlerinin bütün mallar
için piyasa fiyatlarını günden güne belirlemesine karşın, uzun vadede “yeniden üretilebilir” malların mübadele değeri, kendileri açıklanamamış kalmaya devam eden üretim maliyetlerince saptanan “doğal” fiyata doğru karşı konulmaz şekilde sürüklendi. Antika eşyalar, nadide madenî paralar, Eski
Ustalar’ın resimleri ve diğerleri gibi, arzları üretim süreci tarafından arttırılamayacak “nadir” mallar, mübadele değerleri bütünüyle arz ve talep tarafından idare edilen malların ayrı ve nispeten önemsiz kategorisi olarak konu
edildi. Bu suretle, klâsik değer ve fiyat teorisindeki çatlak oluştu. Ama aynı
zamanda, en azından yeniden üretilebilir malların durumunda, çözülmemiş
kalan bir çelişki mevcuttu: her anki fiilî fiyatların meydana çıkışı tamamiyle
insan hesaplaması ve eylemi ile izah ediliyor olsa da, bu fiyatlar ayrıca, insan
iradesi ile tamamen ilgisiz faktörler tarafından belirlenen bir seviyeye doğru
çekilen gizemli bir eğilimi de barındırırlar.
Klâsik tahlil, üretim faktörleri gelirlerinin belirlenimi sorunu hususunda, neredeyse bütünüyle değersizdi, çünkü bu tahlil yine, “emek,” “toprak,”
ve “sermaye” gibi geniş ve mütecanis kümelere dayanarak yürütüldü. Bu,
klâsik teorisyenlerin ilgisini, piyasa değeri veya kaynakların belirli türlerinin
fiilî fiyatlarını açıklama önemli görevinden, faktör sahiplerinin üç sınıfının
-emekçiler, toprak sahipleri, sermayedarlar- toplam gelir paylarının kendileriyle idare edildiği ilkeler için hayâlî bir arayış lehine çevirdi. Bu yüzden,
Klâsik Okul’un dağıtım teorisinin kendi yarı praksiyolojik fiyat teorisinden
bağlantısı tamamen kesilmişti ve neredeyse münhasıran, toplam gelirin aralarında bölüşümü için açıklama olarak, toprak, emek, ve sermayenin farklılaşan objektif nitelikleri üstüne odaklandı. Klâsik fiyat ve üretim teorisinin
esası hesaplanabilir eylemin teferruatlı bir teorisini içerdiği halde, klâsik dağıtım teorisi yalnızca malların teknik niteliklerine kaba bir şekilde odaklandı.
Bu, Menger’in 1860’ların son dönemlerinde iktisadî teoriyi içinde bulduğu memnuniyet vermeyen durum idi. Köklerini J. B. Say, A. R. J. Turgot, ve
Richard Cantillon’dan Orta Çağ’ın Skolastik yazarlarına kadar takip eden bir
sübjektif-değer okulunun, Klâsik Okul’un Büyük Britanya’daki bütün faikiyet
dönemi boyunca, Kıta Avrupasında neşvü nema bulduğu doğrudur. Ve meşhur bir kitap hastası olan, Menger’in kendisi bu sübjektif-değer geleneğinin
Almanca dalına ait yazıları ile beslenmiş ve birikim yapmıştı. Bununla birlikte, bu gelenek ile birleşen yazarların “fayda” ve “kıtlık”ın piyasa fiyatlarının
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yegâne belirleyicileri olduğunu tekrar tekrar vurgulamalarına ve hatta, bazı
örneklerde, marjinal fayda kavramını formüle etmelerine karşın, Menger’den
önce hiçbirisi bu vukufları kapsamlı bir fiyatlama ve genel iktisat teorisinin
içinde sistemli olarak ihtimamla işlemeye muktedir değildi.16

Menger’in İktisadî Teoriyi Yeniden İnşa Edişi17
İktisadî Teorinin Doğası ve Kapsamı
Yukarıda not edildiği gibi, Menger klâsik iktisadı muhakkak surette devirmek
niyetinde değildi. Onun iktisadî yasanın evrenselliği ve değişmezliğine vurgusu, kısa vadeli fiyat belirlenimi teorisi ve bunlardan türettiği laissez-faire
polika sonuçlarından hayli memnundu.18 Menger’in amaçları, daha ziyade,
fiyatın arz ve talep teorisi ile parasal hesaplama teorisini, tüketicilerin tercih
ve eylemleri esası üzerinde kurarak, klâsik iktisadı daha sağlam temeller üstünde yeniden inşa etmek ve, fiyat teorisi ile dağılım teorisi arasındaki gediği
kapatarak, onun üst yapısını onarmaktı. Menger, Principles’ın Önsöz’ünde, iktisadın bütün dallarını yeniden inşa edilmiş bir fiyat teorisi altında kapsama
altına alma niyetini cesurca ilân etti. Şöyle yazmıştı;
Ürünleri ihtiva eden ekonomik fenomenler ve bunlara tekabül eden üretim amilleri (agents)
arasındaki nedensel bağlantıların tetkikine, yalnızca hakikate dayalı bir fiyat teorisi kurma ve
(fâiz, ücretler, toprak rantı ve benzerleri de dâhil) bütün fiyat fenomenlerini birleştirilmiş tek
bir bakış açısı altında toplama amacıyla değil, ama aynı zamanda şimdiye kadar tamamen

16 Mengeryen öncesi sübjektif değer geleneğinin tamamının kapsamlı ve teferruatlı bir tahlili için bkz. Murray N.
Rothbard, Economic Thought Before Adam Smith, vol. 1, An Austrian Perspective on the History of Economic Thought
(Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 1995), ss. 65-133. Alejandro A. Chafuen bu gelenekteki Skolastik öncülerin tam
ve eksiksiz anlatımını sunar Christians for Freedom: Late Scolastic Economics (San Francisco: Ignatius Pres, 1986).
Murray N. Rothbard’ın “New Light on the Prehistory of the Austrian School” isimli eseri. The Foundations of Modern
Economics, ed. Edwin G. Dolan, (Kansas City: Sheed and Ward, 1976), ss. 52-74, Skolastik katkılara dâir not etmeye
değer bir kaynaktır. Streissler, “Influence of German Economics”de Menger üstündeki Alman sübjektivist tesirlerin
ayrıntısını veriyor iken, Joseph T. Salerno, “The Neglect of the French Liberal School in Anglo-American Economics:
A Critique of Received Explanations”da Review of Austrian Econmomics 2 (1987): 113-56, Say’ın Fransız Liberal
Okulu’ndaki ardılları ile ilgilenir.
17 Marjinal fayda ilkesinin hemen hemen aynı anda ve birbirinden tamamen bağımsız olarak 1870’lerin başlangıcında
Menger, Britanyalı William Stanley Jevons, ve Fransız Leon Walras tarafından ortak keşfi genellikle “marjinalist
devrim” diye adlandırılır. Bununla birlikte, bu ilke Menger’in iktisadî teoriyi yeniden inşasında elzem bir rol oynadı
ise de, ileride göreceğimiz gibi, onun bu ilkeye varış metodu ve onu kullanışı, Mengeryen iktisadın Jevons’un ve
Walras’ın eserlerinden gelişen teorik sistemlerden paradigmatik olarak farklılığını ortaya çıkarır. Bu mevzu
hakkında bkz. özellikle Emil Kauder, A History of Marginal Utility (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1965);
ve William Jaffe, “Menger, Jevons and Walras De-Homogenized,” Economic Inquiry 14 (December 1976): 511-24.
Genel itibariyle marjinalist devrim hakkında bkz. Richard S. Howey, The Rise of the Marginal Utility School: 18701889 (New York: Columbia University Press, 1989); ve The Marginal Revolution in Economics: Interpretation and
Evaluation, editörler R. D. Collison Black, A. W. Coats, ve Craufurd D. W. Goodwin, (Durham, N.C.: Duke University
Press, 1973).
18 Menger’in Klâsik Okul’a yönelik tutumu “[Veliaht Prens Rudolf’a] verdiği derslerin bütün çerçevesinin ve tartışmaların
çoğunun Adam Smith’in… Wealth of Nations’undan alınması” gerçeğinde yansıtılır. Bkz. Streissler, “Menger’s
Treatment of Economics in the Rudolf Lectures,” s. 6.
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unutulmuş diğer pek çok iktisadî süreçlere, sayesinde ulaştığımız önemli vukuflar nedeniyle de,
özel bir dikkat hasretmekteyim.19

Menger “gerçekliğe dayalı bir fiyat teorisi”nin ve genel iktisadî teorinin
merkezinde insan eyleminin -ve yalnızca insan eyleminin- var olduğunu kabul etti. Menger’in, Principles hazırlık aşamasında iken, ilk notlarında vecizeli olarak ifade ettiği gibi: “İnsanın kendisi her ekonominin başlangıcı ve
sonudur” ve “Bizim bilimimiz bir insanoğlunun kendi ihtiyaçlarının icabına
bakma marifetinin teorisidir.”20 İnsan ihtiyacı tatmininin merkeziyetinin sübjektif-değer geleneğindeki ilk yazarlarca tasdik edilmesine karşın,21 yalnızca
Menger, bu vukuf ile tutarlı olan, iktisadî teori yönteminin şekillendirilmesinde başarılıydı, ki daha sonra bu metod Ludwig von Mises tarafından “praksiyoloji” olarak adlandırılacaktı. Böylece Menger, bilimsel soruşturmasına,
ihtiyaçlarını tatmin etmeye çalışan insanın doğası üstünde düşünerek, ve
sonra bu düşünmenin doğrudan doğruya imalarını çıkarsayarak başladı. Bu
yolda ilerleyerek, Menger, ihtiyaç tatmini sürecinin tamamı itibariyle bilişsel
ve insan zihninin içinde bulunan değil, ama önemli bir surette dış dünyaya
ve, bu yüzden, neden-sonuç yasasına dayalı olduğunun hemen farkına varmaya muktedirdi. Bu, Menger’in iktisadî incelemesine niçin “her şey neden
ve sonuç yasasına tâbidir” ifadesiyle başladığını açıklar.22 Objektif gerçekliğin bu önemli yasasını hesaba katmaksızın, amaçlarına erişmeye çabalayan
insan mantıken kavranılamazdır, çünkü, Menger’in savunduğu gibi, sübjektif
memnuniyet durumları dünyanın objektif durumlarını içine alan aynı nedensel zincirdeki bağlantılardır:
Birisinin kendi kişiliği, ve ilâveten bu kişiliğin durumlarından her biri bağlantıların bu büyük
evrensel yapısındaki halkalardır. Birisinin kişiliğinde bir durumdan diğerine, nedensellik yasasına tâbi olanından başka, herhangi bir şekildeki dönüşümünün tasavvuru mümkün değildir. Bu
yüzden, şayet birisi bir ihtiyaç durumundan bu ihtiyacın tatmin edildiği bir duruma geçerse, bu
değişim için yeterli nedenler var olmak zorundadır. Bir insanın organizması içinde, rahatsızlık
veren duruma çare olan, faal güçler olmak zorundadır, veya bu durum üstünde çalışan, doğaları
vasıtasıyla ihtiyaçlarımızın tatmin edilmesi diye adlandırdığımız durumu üretmeye muktedir,
haricî şeyler olmak zorundadır.23

19 Menger, Principles, s. 49.
20 Menger, aktaran Yagi, “Menger’s Grundsatze,” ss. 720-21.
21 Bu iktisatçılara dâir bir tartışma için bkz. Özellikle Frederic Bastiat, William E. Hearn, Amasa Walker, ve Arthur
Latham Perry. Bkz. Salerno, “Neglect of the French Liberal School.”
22 Menger, Principles, s. 51.
23 A.g.e., ss. 51-52. Mises’in Human Action’da ifade ettiği gibi, (ss. 22-23.)
İnsan bir eylemde bulunma konumundadır, çünkü evrendeki değişim ve oluşumu belirleyen nedensel
bağlantıları keşfetme yeteneğine sahiptir. Eylem nedensellik kategorisini gerektirir ve önceden
varsayar… [İ]nsan, eylemde bulunmak için, olaylar, süreçler veya ilişki durumları arasındaki nedensel
bağlantıyı bilmek zorundadır. Ve yalnızca bu bağlantıyı bildiği sürece, onun eylemi amaçlanan
gayeleri elde edebilir.
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Fakat nedensellik istikameti, dünyanın objektif durumlarından sübjektif
tatmin durumlarına doğru, tek yönlü değildir. Menger’e göre, bu istikamet
çift yönlüdür, çünkü neden ve sonuç yasasını kavrayarak, insan haricî dünyaya mutlak bağımlılığını kabul etmeye ve haricî dünyayı amaçlarına ulaşmak
için araçlara dönüştürmeye muktedirdir. İnsanın kendisi, böylece, ihtiyaç
tatmini sürecindeki nihaî amaca ilâveten nihaî neden hâline gelir. Menger,
notlarında, birbiriyle bağlantılı kavramların paralel üçlemeleri vasıtasıyla,
davranışın objektif ve sübjektif veçheleri arasındaki nedensel karşılıklı bağlantılılıkları ifade etti ve vurguladı: “amaçlar-araçlar-gerçekleşme/insanharicî dünya-mevcudiyet/ihtiyaçlar-ürünler-tatmin.”24
Mal Teorisi
Menger’in nedensellik yasasına vurgusu onu Principles’ın ilk yirmi beş sayfasını “genel mal teorisi”nin izahına tahsis etmeye yönlendirdi. Bu sayfalar boyunca bir mal kavramını, praksiyolojik terimler ile, temeli itibariyle yeniden
formüle etmişti.25 Menger’e göre, ürünler ihtiyaç tatmini nedensel sürecinin
ayrılmaz parçası olan ve davranışın üzerinde işlediği haricî dünyanın unsurlarıdırlar.26 Bir kez daha, Menger’in Principles’ı önceleyen not defterlerindeki
pasajlar aydınlatıcıdır:
Haricî dünyaya genel bağımlılığımız: haricî dünya tamamı itibariyle içinde yaşadığımız bir
bütün olarak bize sunulur. Bu dış dünyanın belirli kısımlarına, veya içindeki bazı bağlantılara,
bağımlılık bizim için kaçınılmaz bağlantılara dönüşmek zorunda olan şeylerdir. Bu gaye ile, bu
kısımlar bilhassa uygun düşmek zorundadırlar. Bu tür şeyler, insan ihtiyaçlarını tatmin etme
yeteneğine sahip oldukları müddetçe, ürünler diye adlandırılırlar (amaçlara hizmet etmek aynı
şeye tekabül eder).27

Bir malın doğasını teşhis ettikten sonra, Menger, “her bir malın, malların
nedensel rabıtasında işgâl ettiği yeri” teşhis etme amacı ile, “mallar arasında24 Menger, aktaran Yagi, “Menger’s Grundsatze,” s. 704. Bu kavramsal üçlemeler, özellikle de sonuncusu, Bastiat’yı
Principles’ında iki defa iktibas eden Menger üstünde Fransız Liberal iktisatçı Frederic Bastiat’nın tesirini yansıtır.
“İhtiyaçlar, Çabalar, Tatmin” Bastiat’nın politik iktisat üzerine yarım kalan incelemesinin ikinci bölümünün başlığı
idi. Bkz. Frederic Bastiat, Economic Harmonies, ed. George B. de Huszar, çeviren W. Hayden Boyers, (Irvington-onHudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1964), ss. 20-33. Bastiat bu üç terimi politik iktisat bilimi için
yaptığı tanımlamasında da kullandı (s. 31). Bu bölümün başka bir yerinde, Bastiat “politik iktisadın konusunun insan
olduğu”nu ifade etti (s. 31), ki bu sözler Menger’in, yukarıda aktarılan, “insanın kendisi her ekonominin başlangıcı
ve sonudur” şeklindeki ifadesini yankılamaktadır. Bastiat ve Liberal Okul’un on dokuzuncu yüzyılda Kıta Avrupası
iktisadı üzerindeki derin tesiri için, bkz. Salerno, “Neglect of the French Liberal School,” ss. 119-24.
25 “Mal teorisi”ni tartışarak başlamak, Menger’den önceki Alman ders kitabı yazarları için standart uygulama idi. Bkz.
Yagi, “Menger’s Grundsatze,” s. 703; ve Streissler, “Influence of German Economics,” s. 49.
26 Mises, Human Action, sayfa 93’de ürünlere “davranışın asıl sebebi (substratum)” olarak işeret etti. Hayek, “Carl
Menger,” sayfa 70’de, doktrinel bir bakış açısından not etti ki;
[Menger’in] insan ihtiyaçları ve onların karşılanması arasındaki nedensel bağlantıya dâir dikkatli
başlangıç tetkiki…, aksi yöndeki yaygın izlenime karşın, Avusturya Okulu’nun dâima üretimin teknik
yapısına verdiği özel dikkatin simgesidir.
27 Menger, aktaran Yagi, “Menger’s Grundsatze,” s. 705. [Vurgu Menger’indir.]
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ki nedensel bağlantılar,” diye adlandırdığı şeyi izah etmek için ilerledi.28 “En
alt sıradaki mallar,” örneğin ekmek gibi, doğrudan doğruya insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılan tüketici mallarıdır. Menger’in ifadesiyle,
“ekmek ve ihtiyaçlarımızdan birisinin tatmini arasındaki nedensel bağlantı...
doğrudan bir bağlantıdır.” Diğer yandan, üretim faktörleri, sadece “insan ihtiyaçları ile dolaylı bir nedensel bağlantı”ya sahip olduklarından, “daha üst
sıraya ait ürünlerdir.” Örneğin, un ve fırınların hizmetleri ile fırıncıların emeği, mal karakterleri üretim süreci içinde bir miktar ekmek mahsulü amacıyla
bir araya geldiklerinde, ekmek ihtiyacı tatmininin dolaylı bir nedeni olarak
işlemeleri gerçeğinden kaynaklanan, ikinci sıradaki mallardır. Benzer şekilde, buğday, un değirmenleri ve değirmencilerin emeği, kendi mal özelliklerini ikinci sıradaki malların üretimindeki yararlılıklarından kazanan, üçüncü
sıradaki malları teşkil ederler. Aynı şey ekmeğin üretimindeki dördüncü ve
beşinci sıra mallar için de geçerlidir. Kısacası, Menger’e göre,
Kendisi aracılığıyla üst sıradaki malların devamlı olarak daha alt sıradaki mallara dönüştürüldüğü ve bütün bu malların nihayetinde insan ihtiyaçlarının tatminine yönlendirildiği bu süreç…
düzensiz değil ama, bütün diğer değişim süreçleri gibi, nedensellik yasasına tâbidir.29

Bu suretle, dış dünyanın unsurlarını kendi ürün özelliklerine sahip kılan
şey, malların ihtiyaç tatmininin bu nedensel sırasındaki konumlarıdır.
Menger daha ileri seviyedeki bir ayrımı belirler: mevcut miktarı onlar için
duyulan bütün insan ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli miktarı aşan mallar, ve
onlar için insan ihtiyaçlarının tamamen karşılanmasına yetmeyen bir miktarda mevcut mallar arasındaki ayırım. Menger, öncekileri “iktisadî olmayan
mallar” ve ikincileri ise “iktisadî mallar” diye adlandırır. İktisadî olmayan
malların durumunda, ihtiyaçlara nispetle aşırı bolluklarından dolayı, insanlar onlarla ilgili belirli bir eylemde bulunmaya ihtiyaç duymazlar. Bununla
birlikte, iktisadî mallara gelince, bir birey, ihtiyaçlarını mümkün olduğunca
tamamiyle tatmin etmek amacıyla, onları iktisatlı kullanmayı üstlenmek zorundadır. İktisatlı kullanım, diğer şeylerin arasında, daha az önemsiz ihtiyaçları karşılanmamış bırakıyor iken, belirli bir mal için ihtiyaçları en büyük
zorunluluk veya önemine göre sıralamayı, ve sonra ürün birimlerini yalnızca en önemli ihtiyaçlara hizmet eden kullanımlara tahsis etmek amacıyla
seçim yapmayı da icap ettirir. Ayrıca, tıpkı onların mal karakterlerinde olduğu gibi, daha üst sıradaki malların ekonomik özelliği, onların üretiminde
işbirliği yaptıkları, daha alt sıradaki malın ekonomik özelliğinden de türer.
Böylece, örneğin, saf suyun bütün insan amaçları için tabiî surette aşırı bol

28 Menger, Principles, s. 56.
29 A.g.e., s. 67.
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olduğu bir bölgede, ne su ne de insan yapımı su havzaları ve tulumbalar, borular ve süzgeçlerin iktisatlı kullanımına ihtiyaç duyulur. Şu halde, Menger’e
göre, iktisatlı kullanım işlevi takriben amaçlı hareket veya eylemden başka
bir şey değildir, bu ikinci terim Mises ve modern praksiyolojik paradigmanın
savunucularınca anlaşıldığı surettedir. Menger’in “iktisatlı kullanım yapan
insan”ı ve Mises’in “eylemde bulunan insan”ının ikisi de kıt kaynakları en
yüksek seviyede değer biçtikleri amaçlarına ulaşmak amacına hasrederler.
İktisadî kullanım fikri mülkiyet nosyonunun tabiatında mevcut bulunmaktadır. Menger’e göre, “insan ekonomisi ve mülkiyeti,” kıtlık koşulunda kökleşen, “ortak bir iktisadî esasa sahiptir.”30 Bunun için, mülkiyet ne “keyfî bir
icat” ne de yalnızca farklı cinsten nesnelerin bir toplamıdır. Mülkiyet, ferdî
bir fâil (actor) tarafından amaçlanan hedeflerin yapısına hizmet etmek amacıyla, iktisatlı kullanım işlevi vasıtasıyla intibak ettirilen, maksatlı olarak
ihdas edilmiş bir ürünler yapısına işaret eden praksiyolojik bir kategoridir.
Menger’e göre,
[Bir kişinin] mülkiyeti malların keyfî surette birleştirilmiş bir miktarı… değil ama, hiçbir temel
parçası hizmet ettiği amacın gerçekleştirilmesine tesir etmeksizin arttırılamayacak veya azaltılamayacak olan, yekpare bir bütünün, onun ihtiyaçlarının doğrudan bir aksedişidir.31

Mengerci iktisadın bilgi ve beklentiler hakkında olduğu kadar ürünler ve
mülkiyet hakkında olduğunu söylemek abartı değildir.32
Menger’in malların sırası ve ekonomik özelliği tahlilleri bir araya getirildiğinde, klâsik üretim maliyeti teorisinin temellerini yıkar. Öncelikle,
Menger’e göre, daha alt sıraya ait malların ekonomik özelliğinin, onların üretiminde kullanılan üst bir sıraya ait malların, nedensel üretim süreci öncesinde ihdas edilen bir ekonomik özelliğe sahip olduğu gerçeğinden türediği
şeklindeki önerme,
Bize, ekonomik özelliği bütünüyle şüphe ötesi olan daha üst sıraya ait mallardan, tamamen
faydasız şeylerin üretilebileceğini, ve iktisadî cahilliğin sonucu olarak, gerçekten de üretildiklerini öğreten bütün tecrübe ile… çelişir.33

Diğer bir deyişle, üretim maliyeti teorisi, kıt ve değerli kaynakların nasıl
olup da, insan ihtiyaçlarının hizmetinde doğrudan ya da dolaylı olarak faydasız olduğu için, piyasa değeri sıfır olan ürünlerin imalatında kullanılabileceğinin ve kullanıldığının açıklanmasında, ne yapacağını bilmez durumdadır. Bu sorun bir yana, alt sıraya ait ürünlerin ekonomik özelliğini daha üst
30 A.g.e., s. 97.
31 A.g.e., s. 76.
32 Hans-Hermann Hoppe’a, malların ve mülkiyetin Mengerci iktisatta, fevkalâde kötü surette eksik değerlendirildiği
halde, merkezî bir rol oynadığını bana ilk ifade eden kişi olduğu için borçluyum.
33 Menger, Principles. s. 108.
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bir sıraya ait ürünlerin ekonomik özelliğine dayanarak açıklama arayışındaki bir teorideki ölümcül kusur onun yalnızca bir “yarı açıklama” olmasıdır.
Menger’in iddia ettiği gibi,
Şayet birinci sıraya ait malların ekonomik özelliğini ikinci sıraya ait mallarınki ile, ikinci sırayı
üçüncü sıraya ait malların ekonomik özelliği ile, bunu yine dördüncü sıra malların ekonomik
özelliği ve devamı ile açıklarsak, malların son ve gerçek ekonomik özelliğine dâir soru dâima
cevapsız kalacağından, sorunun çözümü temel itibariyle bir adım dahi ileriye götürülmemiştir.34

Değer Teorisi
Bu bizi, klâsik iktisatçıları hayli sinirlendiren ve nihayetinde yenilgiye uğratan değer sorununa getirir. Malların bütün sınıflarının değil, belirli miktarlarının insan eyleminin nesnesi olduğunu idrak etmekten trajik bir şekilde
mahrum olmaları nedeniyle, klâsik iktisatçılar kullanım değerini tahlillerinden çıkardılar. Ama Menger, bireysel davranışa göz kırpmaksızın odaklanışı
ile, marjinal birim -bir malın tercihle ilgili miktarı- kavramının bütün iktisadî
teori için derin önemini kolayca kabul etti.
Menger, notlarında, malların soyut bir kümesinin değeri, “tür değeri” (species value) ile bir malın belirli birimlerine ilişik “bireysel değer” ya da “somut
değer”i karşılaştırdı. Birincisini gerçek dünyadaki eylemle tamamen ilgisiz
olarak eleyerek, Menger gösterdi ki,
Tür değeri meselesinde, bir yandan, miktarını dikkate almaksızın bir malın özellikleri ile, diğer
yandan, bireyselliği hesaba katmadan insan ihtiyaçlarını karşılaştırırız… Gerçek hayatta yalnızca somut mallar ve somut ihtiyaçlar vardır.35

Aslında, bir malın belirli bir miktarınca hâsıl edilen farklı tatminlerin sübjektif sıralaması bizzat eylem tasarımı ile ima edilir. Menger’in açıkladığı
gibi:
Ayrı somut ihtiyaçların tatminin insanlar için sahip olduğu değişken önem iktisatlı kullanımda
bulunan herhangi bir insanın bilincine yabancı değildir… İnsanlar her nerede yaşarsa yaşasınlar, ve hangi medeniyet seviyesinde yer alırsa alsınlar, iktisatlı kullanım yapan bireylerin
muhtelif ihtiyaçlarının tatmininin nispî önemine genel itibariyle nasıl ağırlık verdiklerini, her bir
ihtiyacın hemen hemen tam tatminine yol açan farklı fiillerin nispî önemine nasıl özellikle ağırlık verdiklerini, ve nihayetinde ise ihtiyaçların mümkün en tam tatminine (iktisatlı kullanımda
bulunma) yönlendirilmiş etkinliklere dâir bu karşılaştırmanın sonuçlarınca nasıl yönlendirildiklerini gözlemleyebiliriz.36

İktisatlı kullanım veya eylemin esası üzerine düşünerek, Menger bu sayede bir ürün için ihtiyacın aslında, tatmin edilmeleri için bireyin, farklılaşan

34 A.g.e.
35 Menger, aktaran Yagi, “Menger’s Grundsatze,” s. 709.
36 Menger, Principles, s. 128.
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önem dereceleri tayin edebilmeleri amacıyla, kıtlık tarafından sınırlandırıldığı, belirli bir birim ürün için duyulan bir ihtiyaçlar serisi olduğunu ikna edici
surette göstermeye muktedirdi. Ve, bu anlamda, sadece bir ürünün gerçek
birimleri insan tercihi ile ilgilidir: “Türler gibi bir şey değil, ama yalnızca
somut şeyler iktisatlı kullanım yapan bireyler için kullanışlıdır. Bu nedenle,
yalnızca bu somut şeyler mallardır, ve sadece mallar iktisatlı kullanımımızın
ve değerlendirmemizin nesneleridirler.37
Menger, sadece belirli ihtiyaçların ve malların belirli birimlerinin değer
biçme süreci ile alâkalı olduğunu tespit ettikten sonra, değeri “bireysel mallar ya da mal miktarlarının, ihtiyaçlarımızın tatmini için onların idaresine bağımlı olduğumuzun bilincinde olduğumuzdan, bizim için kazandıkları önem”
şeklinde tanımlayarak ilerledi.38 Diğer bir deyişle, “bütün ürünlerin değeri [ihtiyaçlarımızı karşılamaya dâir] bu önemin iktisadî ürünlere sadece bir
isnadıdır.”39 Şu halde, Menger’e göre, bunu “değerin insanların bilinci dışında
var olmadığı… [Ü]rünlerin değerinin… tabiatın gerektirdiği şekilde bütünüyle
sübjektif oluşu” takip eder.40 Birisi bu son ifadeyi haricî gerçeklik alanının radikal sübjektivist bir reddiyesi şeklinde yorumlayarak hata yapmış olur. Zira
Menger’in bir nesnenin değeri ile nesnenin kendisi arasındaki kuvvetle vurgulanmış ayrımı aslında, değer biçme ve iktisatlı kullanım aracılığıyla varlık
kazanan, idrak (cognition) alanı ile objektif illiyet süreci arasındaki çözümlenemez ontolojik bağlantıyı açıklama aracı olarak tasarlandı. Bu nedenle,
ürünlerin değeri katiyen keyfî değil, ama dâima hayatın, refahın veya bunların dâima çok önemli olan kısmının idamesinin bir malın veya malların bir
miktarının idaresine bağlı olduğuna dâir insan bilgisinin zarurî sonucuydu.41
Eğer değer “somut” ihtiyaçların tatmininin üretimindeki “somut” şeylerin
önemi hakkındaki bir yargılamayı ihtiva ediyor ise, böyle bir yargılamaya nasıl ulaşılır? Yani, belli bir nesnenin, onu ihtiyaçlarını karşılamak için kullanma arayışındaki bir kişi için değeri nedir? İşte bu soruya verdiği cevabında,
Menger sadece değer paradoksunu çözmekle kalmadı, ayrıca fiyat teorisinin,
ve bu sebeple de, iktisat bilimin bütünün yeniden kurulumu için temelleri
attı.
Menger bu soruyu yeniden ifade ederek zekice yanıtladı: “Şayet iktisatlı
kullanım yapan birey verili birimin kullanımına sahip olmasaydı -yani eğer
37 A.g.e., s. 116, n. 3.
38 A.g.e., s. 115.
39 A.g.e., s. 122.
40 A.g.e., s. 121.
41 A.g.e., ss. 120-121.
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söz konusu bir birimden daha küçük bir toplam tutarın idaresine sahip olsaydı- hangi tatmin kazanılmazdı?”42 Menger’in iktisatlı kullanım tartışmasının
ışığı altında, bu soruya verilecek aşikâr cevap, “sadece elde mevcut miktarın
tamamınca temin edilen bütün tatminlerin en az önem taşıyanları” dır. Diğer bir ifadeyle, mevcudunun hangi belirli fiziksel birimi çıkartılmış olursa
olsun, fâil, en önemli ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebilmek ve daha büyük tedarik ile daha önce karşılanan ihtiyaçlarından yalnızca en az önemli
ihtiyacının tatmininden vazgeçebilmek amacıyla, kalan birimlerin yeniden
tahsisini tercih ederek, iktisatlı kullanımda bulunacaktır. Böylece, fâilin bir
maldan mevcut birimine bağlı olan, ve bu nedenle de mevcudun her bir biriminin değerini belirleyen, şey dâima en az önemli tatminidir. Bu değer belirleyici tatmin çok geçmeden “marjinal fayda” olarak bilinecekti.43 Menger’in
marjinal fayda kanununu formüle ettiği gibi:
Dolayısıyla, her somut durumda, iktisatlı kullanımda bulunan bireyin tasarrufundaki bir malın
bütün miktarı vasıtasıyla temin edilen tatminlerin hepsinin arasından, sadece onun için en
az öneme sahip olanları, bütün miktarın verili bir kısmının mevcudiyetine bağlıdır. Bu yüzden,
malın bütün mevcut miktarının herhangi bir kısmının bu kişi için değeri, bütün miktarca temin
edilenler arasında en az önemli, ve eşit bir kısım ile kazanılan, tatminlerin onun için önemine
eşittir.44

Böylece, Menger, marjinal fayda yasasını kullanarak, klâsik iktisadı böylesine şaşırtan ve onun tamamen gelişmiş bir insan eylemi teorisine gelişimini
engelleyen, değer paradoksuna açık sözlü ve itiraz edilemeyecek bir çözüm
sunmaya muktedirdi. Menger’e göre, suyun bol miktarda elde hazır olmaya
eğilim göstermesine karşın, elmaslar ve altının aşırı derecede nadir olması
nedeniyle:
Normal koşullar altında, bu nedenle, eğer insanlar içme suyunun belirli miktarının idaresinden
mahrum kalmış olsalardı, hiçbir insan ihtiyacı tatmin edilmemiş kalmak zorunda kalmazdı.
Diğer yandan, altın ve elmaslara gelince, mevcut toplam miktarca temin edilen en az önemli
tatminler dahi, yine de, iktisatlı kullanımda bulunan insanlar için nispeten yüksek bir öneme
sahiptir. Bunun için, içme suyunun somut miktarları genellikle iktisatlı kullanımda bulunan insanlar için hiç öneme sahip olmayacak, ama altın ve elmasların somut miktarları yüksek bir
değere sahip olacaktır.45

Bu şekilde, kullanım değeri ve mübadele değeri arasındaki klâsik ayrılığı
onardıktan ve fiyat teorisini tüketici değerlendirmeleri ile tercihlerine sıkı
sıkıya tutturduktan sonra, Menger dikkatini fiyat teorisi ve dağıtım teorisi ya da tüketici mallarının fiyatlaması ile üretim faktörlerinin fiyatlaması
42 A.g.e., s. 131.
43 Bu ifade, Menger’in takipçisi ve yoldaş Avusturyalı iktisatçı, Friedrich von Wieser tarafından icat edildi, ve Menger’in
kendisi onu basılmış eserlerinde hiç kullanmamış görünmektedir.
44 Menger, Principles, s. 132.
45 A.g.e., s. 140.
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arasında, klâsik iktisatçılarca icra edilen, iki farklı kola ayrılışa çevirdi. Bir
kez daha, Menger, mutlak ve evrensel geçerliliğe sahip bir çözüm sağlamak
amacıyla, marjinal fayda yasasını kullandı. Ayrıca, fiyatın, en azından uzun
vadede, üretim maliyetlerince belirlendiği şeklindeki klâsik kabulü, ilk ve son
kez olarak, çürüttü.
Menger yalnızca ihtiyaçların tatmininin doğrudan doğruya insanoğulları
için önemli olduğuna işaret ederek başladı.46 Tüketici malları, ya da birinci
sıra mallar, bu nedenle, yanlızca insanlar belirli ihtiyaçların tatmini için bu
malların belirli miktarlarına bağımlılıklarının farkında olduklarından, ve bu
sayede, onlara bağlı olan tatminlerin önemini bu mallara “isnat” ettiklerinden dolayı değer kazanırlar. Daha üst sıraya ait mallar, tüketici mallarının
üretiminde beraber çalışan üretim faktörleri, insan ihtiyaçlarının tatmini ile
vasıtasız bağlantıya sahip değildirler, fakat nedensel üretim süreci aracılığıyla, ihtiyaç tatmini süreciyle dolaylı yoldan alâkalı olurlar. Böylece, tüketici
mallarının belirli bir miktarının değeri, bu miktarın üretiminde kullanılan
ikinci sıraya ait mallara isnat edilir, çünkü ikinci sıra mallar, tüketici malları stoğuna doğrudan isnat ettirilebilir tatminlerin, dolaylı olsa da, zarurî bir
nedenidir. Aynı değer isnadı tahlili üçüncü, dördüncü ve daha üst sıraya ait
malların değerine de uygulanabilir. Menger sonuçlandırdı ki:
Bu nedenle, birinci sıraya ait mallar söz konusu olduğunda, daha üst sırada yer alan malların
değeri için nihaî olarak belirleyici faktör yalnızca, bizim bu tatminlere, değeri göz önünde bulundurulan üst sıraya ait malların hazır bulunuşuna bağlı olduğunun farkında olduğumuz tatminlere göre, yüklediğimiz önemdir. Ancak, ürünler arasındaki nedensel bağlantılar sebebiyle,
daha üst sıraya ait malların değeri doğrudan nihaî tatminin beklenen önemi ile ölçülmez, ama
daha ziyade daha alt sıranın mukabil mallarının beklenen değerince ölçülür.47

Şayet, “üst sıraya ait malların değeri, üretimine hizmet ettikleri, daha alt
sıraya ait malların beklenen değerine bağlı ise,” şu halde, Menger’in savunduğu gibi, üst sıraya ait malların muhtelif türleri için ödenen fiyatların toplamından başka bir şey olmayan, üretim maliyeti tüketici mallarının fiyatlarını belirleyemeyecektir, çünkü maliyetlerin kendileri nihaî olarak bu fiyatlar
tarafından belirlenir.48 İlâveten, Menger’in işaret ettiği gibi, fiyat belirleniminin üretim maliyeti teorisi, doğa tarafından verili, ve bu yüzden, kendileri
üretim maliyetine sahip olmayan toprak ve emek hizmetlerinin fiyatlarını
izah edemez.49 Buna karşın, Mengerci değer isnadı teorisi bu fiyatları somut
malların diğer türlerinden herhangi birisinin fiyatları ile aynı minvalde ko-

46 A.g.e., ss. 151-52.
47 A.g.e., s. 152.
48 A.g.e., s. 151.
49 A.g.e., s. 149.
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layca izah eder: daha alt sıradaki malların değerinden türemiş olarak ya da
-şayet kendileri ilk sıraya ait mallar ise- onlara doğrudan bağlı tatminlerin
değerinden bitişik olarak türemiş şekilde.
Menger’in tahlili, bu noktaya kadar, tüketici değerlemelerini hem tüketici
malları hem de üretim faktörlerinin fiyatlarının ve değerlerinin genel nedeni
olarak teşhis etmede başarı gösterse de, bireysel faktörlerin fiyatlarını hâlen
açıklanmamış bırakmaktadır. Bunun nedeni, alt bir sıraya ait bir malın sadece
daha üst sıradaki malların “tamamlayıcı” miktarlarınca üretilebilir olmasıdır. Menger’in fark ettiği gibi, bizzat doğası gereği, üretim tek bir tür üretim
faktöründen daha fazlasını gerektirmek zorundadır.50 Bu nedenle, şimdi ortaya çıkacaktır ki, üretiminde birlikte çalışan daha üst sıradaki muhtelif malların her birine alt sıradaki malların değerinin kısmî paylarını isnat etmek
imkânsızdır. Bununla birlikte, bir kez daha, hayran edici analitik bir ferasetle, Menger marjinal fayda yasasını doğru çözümün üstüne basmak amacıyla
kullandı.
Menger, üst sıradaki malların, çoğu üretim süreçlerinde, kimyasal reaksiyonları karakterize eden, katı surette sabitlenmiş oranlarla birleştirilmeye ihtiyaç duymadığına işaret etti. Diğer bir deyişle, eğer tahıl üretiminde birlikte
çalışan tamamlayıcı faktörlerden birisi, mesela gübre, kısmen ya da tamamen
üretimden geri çekilirse, şu halde bütün üretim sürecinin yok olmasından
ziyade, tahıl çıktısında bir azalış var olacaktır. Menger gösterdi ki, bu, üst sıraya ait bir malın belirli bir miktarının değer payının, verili üretim sürecinde
bir araya gelen, tamamlayıcı malların toplam değerinden tecrit edilebileceğini ima eder. Böylece, bütün diğer şartlar aynı kaldığında, yüz dirhemlik bir
gübre azaltımı tahıl hasadında on çuvallık bir düşüşe neden olur, sonrasında
bu gübre biriminin çiftçi için değeri, on çuvallık kaybın bir sonucu olarak
vazgeçmeyi tercih ettiği tatminleri oluşturarak, on çuval tahılın marjinal faydasına tamı tamına eşit olur.
Menger “üst sıraya ait bir malın somut bir miktarının değerinin belirlenimi genel yasası”nı aşağıdaki gibi özetledi:
Üst sıraya ait bütün mevcut malların en iktisadî usulde kullanıldıklarını… varsaydığımızda, daha
üst sıraya ait bir malın somut bir miktarının değeri, değerini belirlemek istediğimiz üst sıraya
ait malın verili miktarının idaresine sahip olduğumuzda kazanılabilecek tatminler ile bu miktarın idaresine sahip olmazsak kazanılabilecek tatminler arasındaki önem farklılığına eşittir.51

50 Menger’in vukufunun praksiyolojik bir kanıtı için bkz. Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State: A Treatise On
Economic Principles, 2’inci basım. (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1993), ss. 10-11, 28-29.
51 Menger, Principles, ss. 164-65.
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Zaman, Mülkiyet ve Girişimcilik
Menger, üst sıradaki malları alt sıradaki mallara dönüştürme (üretim) ve alt
sıradaki mallardan üst sıradaki mallara değer isnadı (isnat etme) süreçlerini,
ortak nedensel süreçler olarak tasavvur ettiği için, zamana bu her iki süreçte
de yekpare bir rol teslim etti. Menger’e göre, “Nedensellik fikri… zaman fikrinden ayrılamazdır.”52
Şayet, gerçekten de, “bir üst sıraya ait malların idaresi ile daha alt sıradaki
mütekabil malların mülkiyeti arasında yatan zaman dönemi asla bertaraf edilemez ise,” şu halde, üretim süreci doğal olarak belirsizdir. Zira, fâilin teknik
bilgi veya idaresinin ötesindeki, toprak özellikleri veya hava koşullarındaki
değişmeler gibi, faktörler üretim süreci tarafından hâsıl edilen ilk sıra malların miktarını veya niteliğini etkileyebilir. Üretime eşlik eden bu teknik belirsizliğin çok büyük kısmı azaltılabilirdir ama, fiiliyatta, fâile zaman tüketici
bir nedensel sürecin sonucunun öngörüsünü sağlayan, teknik bilgi gelişimi
tarafından asla tamamen sona erdirilemez.
Fakat, teknolojik bilgi, üretim ile ayrılmaz surette bağlı olan, diğer belirsizlik türlerini biraz da olsa düzeltemez. Herhangi bir üretim süreci gelecek
ihtiyaçların tatmini için deruhte edildiğinden, fâil bu ihtiyaçları öngörmeye
muktedir olmalıdır. Gerçekten de, Menger’in işaret ettiği gibi, “öngörüden
tam bir mahrumiyetin insan ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneltilmiş bir
planlama faaliyetini tamamen imkânsız kılmasına” karşın, “üretim sürecinin
başarısı ekseriyetle, onların [fâillerin] gelecek zaman dönemleri içinde zarurî
bulacakları malların miktarlarının doğru öngörüsüne bağlı olacaktır.”53 Bununla birlikte, insanların gelecek şartlarını kusursuz kesinlikle görebilmekten mahrum olmaları gerçeğine rağmen, Menger onların gelecek ihtiyaçlarına dâir tamamen câhil olduklarına inanmadı.54 Geçmiş tecrübelere müracaat,
onların planladıkları dönem süresince tecrübe edecekleri, birçok ihtiyacı
yaklaşık kesinlikle ön görmelerine izin verir. Diğer ihtiyaçlar hakkında, yani
ilaçlar ve yangın söndürme aletleri için, “az çok şüphe içinde” kalırlar. Ama
“kusurlu öngörü”lerine karşın, insanlar bu ihtiyaçları karşılamak için dahi
başarılı şekilde hareket ederler. Menger sonuçlandırdı ki,
Bu nedenle, planlarımızın dönemi süresince bir mal için ihtiyacımızın hissedilip hissedilmeyeceği belirsizliğine dâir durum, bu ihtiyacın nihaî tatmini için sağlayacağımız imkânı dışlamaz,
ve bundan dolayı, söz konusu bu nitelikteki ihtiyaçları karşılamak için zarurî mallar için gerekliliklerimizin gerçekleşmesine neden olmaz.55

52 A.g.e., s. 67.
53 A.g.e., s. 89.
54 A.g.e., ss. 81-82.
55 A.g.e., s. 82.
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Bunun için, Menger’e göre, belirsizlik eylem için bir engel değil ama şarttır.56
Menger’e göre, “insan faaliyetinin başarısını belirleyen ikinci faktör, arzulanan amaçlara ulaşılmasında onlar için mevcut olan araçlara dâir, insanlar
tarafından elde edilen bilgidir.”57 İhtiyaç tatmininin bir öngerekliliği olarak,
fâiller “tasarrufları altındaki malları ölçme ve kayda alma” ile ilgilidirler.58
Bu uygulamalarca sağlanan mevcut daha üst sıra malların tür ve miktarları hususundaki bilgi daha tam oldukça, planlanan dönem süresince gelecek
ihtiyaçları karşılamak için yakında çıkacak tüketici mallarına dâir tahminler
daha doğru olacaktır. Bu türden bilginin kazanılışı, muhtelif üst sıraya ait
mallar mevcudu sahipliği ve mevkisinin dağınık olmaya meylettiği gelişmiş
bir piyasa ekonomisindeki üretim planlaması için özellikle önemlidir. Fakat,
“en düşük medeniyet seviyesini” göz önünde bulundursak bile, “bu bilgiden
tam bir mahrumiyet, onların ihtiyaçlarını karşılamaya yöneltilmiş herhangi
bir basiretli insan faaliyetini imkânsız kılardı.59
Şu hâlde, nedensel bir üretim süreci, “iktisadî kullanımda bulunan bir birey tarafından… planlanmak ve yürütülmek” zorundadır. Menger, böyle bir
süreci harekete geçirmek için gerekli işlevler dizisini “girişimcilik faaliyeti”
diye adlandırmaktadır.60 Henüz gördüğümüz gibi, Menger’e göre, girişimcinin en önemli işlevi, gelecek ihtiyaçları tahmin etmek, onların nispî önemlerini hesaplamak ve teknolojik bilgi ile şu anda mevcut araçlara dâir bilgiyi
elde etmektir. Böylesi bir girişimsel öngörü ve bilginin yokluğunda, tatminlerden üst sıradaki mallara doğru değer isnadı var olamaz ve rasyonel kaynak
tahsisi imkânsız olur.61
Girişimcilik faaliyeti praksiyolojik mülkiyet kategorisi ile bağlı bir takım
ilâve işlevleri kapsar.62 Bu işlevler, üretim sürecinin teknik yeterliliğini, yani
mülkiyetin en değerli kullanımını temin etmek için ihtiyaç duyulan muhtelif
hesaplamaları gerektiren, “iktisadî hesaplama”yı içerir. Üçüncü bir üretim işlevi, kendisi aracılığıyla üst sıraya ait malların seçili üretim sürecine amaçlı
olarak tahsis edildiği “irade fiili”dir. Nihayet, “mümkün olduğunca iktisadî bir
surette yürütülebilmesi için, üretim planı icrasının denetimi” vardır. Açıktır
56 Bu, Hayek’in, Menger’in iktisadî faaliyet görüşünü tanımladığı eserinde “Carl Menger,” s. 71’de ima edilmiştir: ona
göre, iktisadî faaliyet esasen gelecek için planlamadır, ve insan basiretinin farklı ihtiyaçlar hususunda kendisine
açıldığı dönem ya da daha doğrusu farklı dönemler tartışması kesinlikle modern bir halkaya sahiptir.”
57 Menger, Principles, s. 89.
58 A.g.e., s. 90.
59 A.g.e.
60 A.g.e., s. 160.
61 A.g.e., s. 151.
62 A.g.e., ss. 159-61.
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ki, son iki işlev mülkiyet sahipliğini icap ettirir, ve bu nedenle, Mengeryen
girişimciyi bir kapitalist girişimci olarak işaretler. Menger “sermaye hizmetleri idaresi”nin iktisadî faaliyetin icrası için bir “zarurî öngereklilik” olduğunu açıkça ifade eder.63 İlâveten, büyük şirketlerde, girişimci, faaliyetleri hayli
geniş olan “birkaç yardımcı” istihdam edebilir ise de, bu yardımcılar “nihai
olarak… servet parçalarının yalnızca genel kategoriler itibariyle belirli üretici
amaçlara tahsisini belirleme ve çalışanların seçimi ve yönetimi ile sınırlandırılmış olsalar dahi” girişimcinin kendisi yukarıda sayılan dört kendine has
işlevin hepsini icra etmeye devam edecektir.64
Menger’in girişimciliğin özü olarak tasvir ettiği dört işlev basit bir şekilde
üst sıraya ait mallardaki mülkiyetin praksiyolojik imalarıdır. Bu, Menger’in
görüşünde, niçin bir fâilin elde ettiği bilgi ve şekillendirdiği beklentilerin otonom değil, ama onun mülkiyetini ve seçili gayelerini teşkil eden malların yapısı tarafından tam manasıyla yönetildiğini açıklar.65 Dahası, belirsiz nedensel
bir süreci harekete geçiren ve yönlendiren bir “iktisadî kullanımda bulunan
insan” olarak, Menger’in girişimcisi, etkin bir şekilde mülkiyeti için en değerli
kullanımları araştırarak kâr eden dinamik bir fâildir, ve yalnızca kârları riskli
girişimlere yatırım için bir ödülü temsil eden pasif bir “risk-taşıyıcı” değildir.66

63 A.g.e., s. 172.
64 A.g.e., ss. 160-61.
65 Guido Hülsmann, çığır açan makalesi “Knowledge, Judgment, and the Use of Property”de bilgi üstüne baştan
sona Mengerci bir bakış açısını inceler. Bkz. Review of Austrian Economics 10, no. 1 (1997): 23-48. Sayfa 43-44’de,
Hülsmann der ki,
Böyle bir bilgi asla kıt değildir. Bu suretle, bilgi sorunları, yalnızca bilgi uygulanmak için seçilmek
zorunda kaldığı sürece, iktisat biliminde bir yere sahiptir. Yine de bilginin seçimi tamamen
yapan/işleyen kişinin mülkiyetine bağlıdır… [S]eçimlerimiz davranışımızın beklenen şartları
altındaki teknolojik bilgimizin önemi üstüne bir yargılama ima eder… Fakat, mülkiyetimizi hesaba
katmaksızın, bilgiyi öneme dayalı olarak seçmemiz mümkün değildir. İlâveten, bir kere mülkiyete
sahip olduğumuzda, artık hangi tür bilginin faydalı olabileceğini biliriz. Öğrenişimizi faydalı
kanallara doğru yönlendiren şey, işte bu mülkiyettir.
66 Böylece, Menger, Alman sübjektif değer geleneğinden seçkin selefi, Hans von Mangoldt’u “‘risk taşıma’yı
girişimciliğin aslî işlevi olarak” tanımladığı için eleştirir. Menger’e göre, risk, amacı ve harekete geçirici gücü fâilin
en önemli ihtiyaçlarının tatmini olan nedensel üretim sürecinin planlanması ve işletimini “yalnızca doğal olarak
takip eden” bir unsurdur. Bkz. Menger, Principles, s. 161.
Mises, girişimsel kârın “risk almaya bir ödül”ü temsil ettiği şeklindeki “popüler safsata”nın benzer bir eleştirisini
sundu. Human Action sayfa 809-10’da, Mises yazdı ki,
Bu muhakemedeki her ifade hatalıdır. Sermaye sahibi daha çok riskli, daha az riskli ve güvenli
yatırımlar arasında seçim yapmaz. Bizzat piyasa ekonomisinin işleyişi tarafından, fonlarını
tüketicilerin en ivedi ihtiyaçlarını mümkün olan en iyi kapsamda karşılayacak şekilde yatırım
yapmaya zorlanır… Bir kapitalistin kural olarak… fonlarını muhtelif yatırım sınıfları arasında
dağıtmayı seçmesi gerçeği, onun “kumar riski”ni azaltmayı istediğini önermez. Kapitalist kâr etme
fırsatlarını geliştirmek ister.
Gerçekten de, Menger’in girişimsel faaliyetle birleştirdiği dört işlevin hepsi de Mises’in “geliştirici girişimci”
kavramında somutlaştırılır (A.g.e., ss. 289-315). Menger’in girişimcilik tartışmasında yaptığı yegâne hata, girişimsel
faaliyeti hatalı şekilde (mübadele edilemez) emek hizmetleri olarak sınıflandırması idi. Bkz. Menger, Principles, s.
172.
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Fiyat Teorisi
Şimdi, Mengeryen iktisadın nirengi noktası olan, fiyat teorisine dönebiliriz.
Menger fiyatların açıklanışını, klâsik parasal hesaplama teorisinin insan ihtiyaçlarının karşılanmasının genel süreci ile bağlantısındaki nihaî adım olarak,
marjinal fayda yasası temeli üzerinde tetkik etti. Zira, şayet bütün sıralara
ait malların fiyatlarının belirlenmesinde etken unsur marjinal fayda ise, ve
şayet girişimciler ekonomik hesaplamalarını bu fiyatlar üstünde temellendiriyorlar ise, şu hâlde, insan ihtiyaçlarının tatmini için yüklenilen amaçlı
faaliyetlerin piyasa ekonomisinde kaynak tahsisi ve gelir dağılımının nihaî
belirleyicisi olduğu gösterilebilirdir.
Fiyat teorisini işlemeye bir giriş olarak, Menger mübadelenin neden ve
niteliğini açıklamak zorundaydı. Ne yazık ki, insanın bir ürün için ihtiyacını
somut ve bireysel bir suretten daha ziyade, soyut ve genel olarak kavramaya
dönük eğilimleri nedeniyle, Adam Smith ve klâsik iktisatçıların mübadele
güdüsünü insanların sözde bir doğuştan “takas ve alış veriş” temayülü ile özdeşleştirmekten başka seçeneği yoktu. Böylece, bir mübadele teorisini insan
ihtiyaçlarına dayalı olarak işlemek Menger’e kalmıştı.
Bir kez daha marjinal fayda yasasına başvurarak, Menger bu soruna basit
ve kesin bir çözüm sağlamaya muktedirdi. Menger bu çözümü aşağıdaki satırlarda kaba hatlarıyla verilen bir örnekle tasvir etti:67 A ve B olmak üzere,
her biri farklı bir malın, at ve inek mevcuduna sahip iki çiftçinin var olduğunu
farzedelim. A’nın 6 ata ve B’nin 6 ineğe sahip olduğunu varsayarak, Menger
soruyu ortaya attı: “A ve B kaç tane at ve ineği mübadele etmek için anlaşabilir?” Cevaben, Menger, her birinin aldığı malın değeri, karşılığında vazgeçtiği
malın değerini aştığı sürece, yani, iki taraf mübadele ettikleri mallara ters
sırada değer biçtikleri sürece, iki tarafın bir ata karşılık bir ineği mübadele
etmeye devam edeceklerini savundu: Menger’in tahlilini özetlediği gibi,
Bu [mübadele] sınırına iki pazarlıkçıdan birisi, ikinci pazarlıkçının tasarrufundaki diğer malın
bir miktarından, kendisi için daha az değere sahip malların ilâve bir miktarına sahip olmadığında ulaşılır. Bu ikinci pazarlıkçı, aynı zamanda, iki malın miktarlarına ters şekilde değer
biçmektedir.68

Mübadelenin duruşu iki tarafın ticaretten kazandıkları karşılıklı faydaları tükettikleri anlamına da gelir. Bu faydalar her tacirin, yeniden yapılandırılmış mülkiyeti ile, mallarının başlangıçtaki, mübadele öncesi mevcudu ile
karşılayabileceğinden daha önemli ihtiyaçları karşılama fırsatını ihtiva eder.

67 A.g.e., ss. 183-87.
68 A.g.e., s. 187.
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Bu yüzden, Menger’e göre, mübadele ihtiyaç tatmini nedensel sürecinin, üretimin olduğu kadar, bir parçasıdır. Menger, bu feraseti, mübadelenin ve aracıların (middlemen) verimsiz olduğu şeklindeki klâsik önerme safsatasını göstermek için kullandı, savundu ki,
Malların ekonomik bir mübadelesinin iki tacirin her birinin iktisadî konumu üstündeki tesiri,
dâima, yeni bir servet nesnesinin onun mülkiyetine dâhil olması ile aynıdır… Zira, ekonominin
gayesi ürünlerin fiziksel artışı değil, ama dâima insan ihtiyaçlarının mümkün olan en tam surette karşılanmasıdır.69

Mübadele sınırlarını gösterme esnasında, Menger gerçek dünyadaki fiyatlama süreci tahlilinin praksiyolojik yöntemini icat etti. Her nedensel süreç
bir başlangıç ve bitişe sahip olduğundan, fiyatlama sürecinin tam bir açıklaması onu hızlandıran ve onu hareket hâlinde tutan faktörlerin ve onun inkıtasına neden olan faktörlerin bir tasvirini icap ettirir. Bu tahlilî yöntemin
merkezinde yer alan şey, Böhm-Bawerk’in “parasal denge” ve Mises’in “fasıla
durumu” (the sate of rest) diye adlandırdığı kavramdır.70 Yukarıdaki örnekte,
mübadele süreci A ve B iki malın değerlerini ters sırada tasnif ettiği sürece
devam eder; süreç, ters sırada yapılan değerlemeler artık devam etmediğinde,
geçici olarak durdurulur ve fasıla durumu ortaya çıkar. Doğrudur ki, gerçek
dünyada ürünlerin bireysel değerlemeleri, tüketici ihtiyaçları ve üretimin
teknik şartlarındaki değişimlerden dolayı sürekli bir akış hâlindedirler, ve
bu suretle, mütemadiyen daha ileri mübadele koşullarını yeniden yaratırlar.
Bununla birlikte, bu Menger’in tahlilini geçersiz kılmaz. Aslında, belirli bir
mübadele fiiline hudut tayin etmek için zarurî olan şey, tam olarak fasıla durumu tasarımıdır. Menger’in açıladığı gibi:
Ekonomik mübadelelerin temelleri mütemadiyen değişmektedir, ve biz bu nedenle dâimî bir
silsile fenemonunu gözlemleriz… Fakat işlemlerin bu zinciri içinde dahi, yakından gözlem ile,
belirli zamanlarda, belirli kişiler için ve belirli ürün çeşitleriyle fasıla noktaları bulabiliriz. Bu fasıla noktalarında, mübadelenin ekonomik sınırına zaten ulaşıldığı için, hiç bir ürün mübadelesi
gerçekleşmez.71

Menger’in fiyatların nasıl belirlendiğine d3air açıklaması tabiatiyle onun
mübadele analizini takip eder. Menger fiyatları “fiilen mübadele edilen malların miktarları” olarak tanımladı. Bununla birlikte, genel ihtiyaç tatmini sürecinin bir parçası olarak, “Fiyatlar yalnızca [ekonomik] faaliyetleri doğal olarak
takip eden tezahürler, bireylerin ekonomileri arasındaki iktisadî bir dengenin

69 A.g.e., ss. 184, n. 4, ve 190.
70 Mises’in “Gossen, Carl Menger ve Böhm-Bawerk’e borçluyuz” dediği bu metodun bir anlatımı için bkz. Mises, Human
Action, ss. 334-35. Böhm-Bawerk’in Menger’in öğrencisi olmasına karşın, Alman yazar Heinrich Hermann Gossen’in
klâsik eseri, her ne kadar Menger onu hiç okumamış gibi görünse de, Menger Principles’ını yayınlamadan çok önce,
1854’te yayınlandı.
71 Menger, Principles, s. 188, vurgu eklenmiştir.
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emareleridirler.72 Bu, gerçekleşen bir fiyatın meydana çıkışının -yani, iki malın kesin miktarlarının fiilî bir mübadelesinin- yalnızca mübadele sürecinin
tükenişi ile değil, ayrıca bu mübadeleye katılan tarafların aracılığıyla geçici
bir fasıla durumuna ulaşılması ile de aynı zamanda vuku bulduğu anlamına
gelir. Yukarıdaki örnekte, eğer A toplam dört atı B’nin ineklerinden dördü
karşılığında öderse, bu, hem işlemin tahakkuk eden fiyatını, hem de A ve B
arasında atlar ve inekler bakımından geçici bir mübadele dengesi kurmak için
gerekli malların belirli miktarlarının değişimini teşkil eder. Benzer şekilde,
modern bir parasal ekonomide, herhangi bir anda, fiilen gözlemlenen her parasal fiyat, işlemcilerin her bir çifti vasıtasıyla, katalaktik fasıla durumlarına
erişilmesini kolaylaştırmak için gerekli malların mübadele miktarlarını belirtir. Her bir birey için, bu durum, kısa veya uzun bir süreliğine, piyasaya
tekrar girilmeden ve başka bir mübadeleye başlanılmadan önce, geçici bir fasıla şeklini alır. İşte bu ara dönem süresince, mübadelenin karşılıklı faydalarının tüketilmiş olduğu fark edilir. Örneğin, bir süpermarketten çıkan bir tüketici, en azından geçici olarak, yalnızca satın aldığı farklı yiyecek maddeleri
bakımından değil, ayrıca parasal varlığı ve mülkiyetini oluşturan mübadele
edilebilir bütün diğer türden malları bakımından da bir fasıla durumundadır.
Bu katalaktik sükûnet durumu, yakında veya daha sonra, bu tüketici kendisini, bir mal için değerlemesi ve satış fiyatı onunki ile ters sıralamada olan,
muhtemel bir satıcı ile tekrar karşılaşmış bulduğunda bozulacaktır.
Menger bu tahlil yöntemini, fiyatların münhasıran piyasa iştirakçilerinin
sübjektif değerlemeleri ile belirlendiğini göstermek için kullandı. Tecrit edilmiş iki birey arasındaki mübadelenin basit bir tahlili ile başladı. B1 şahsı
bir buğday mevcuduna sahip iken, A1 şahsı bir ata sahiptir. Şayet, iki malın
kendisi için nispî marjinal faydalarına dâir takdirine dayalı olarak, B1 atı elde
etmek için azamî seksen kile (bushel; 2,84 hektalitre) buğdaya kadar ödeme
yapacaksa, ve A1 -yine, marjinal fayda değerlendirmelerine dayalı olarak- atını on kile buğdaydan daha azına eşit tutmazsa, netice olarak mübadele için
temel var olur, çünkü, her bir at için on ve seksen kile buğdayın arasındaki
fiyatlar için, A1 ve B1 buğday ve ata ters bir şekilde değer biçer. Bu durumda,
ve A1 ve B1’in birbirini tanıdığını varsaydığımızda, bu şartlar altında ödenen
fiyat at başına on ile seksen kile aralığında bir yere yerleşecektir. Kesin fiyat
iki taraf arasındaki sıkı pazarlığın hedefi olacak ve onların nispî pazarlık yeteneklerine bağlı olacaktır. Mübadelenin gerçekleştiği anda, fiyat tahakkuk
eder ve kaybolur ve derhal iki taraf için de her birinin ihtiyaç tatmininde bir

72 A.g.e., ss. 191-92.
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iyileşme ve katalaktik faaliyetlerinde geçici bir durma ile tanımlanan bir fasıla durumu takip eder.
Şimdi, bir at için azamî satın alma fiyatları, sırasıyla altmış ve elli kile
buğday olan, B2 ve B3 iki muhtemel at alıcısını daha bu piyasaya eklememize
izin verin. B1’in azamî alış fiyatının seksende sabit kaldığını varsaydığımızda, alıcı tarafındaki rekabet fiyatı, yegâne en muktedir alıcı hariç, herkesi dışarıda tutmaya yetecek bir seviyeye çıkardığından, denge fiyat aralığı altmış
birden seksen kileye kadar daralmak zorundadır. Yalnızca altmış bir kilenin
üstündeki bir fiyat, piyasadaki bütün katılımcılar için bir fasıla durumu ile
tutarlı olan, bir malların dağılımına neden olacaktır. Örneğin, yetmiş kilelik
bir fiyattan, satıcı A1 ve dışlanan alıcılar B2 ve B3’ün hepsi satış fiyatını atın
üstünde derecelendirirler ve piyasayı onsuz terk etmeye razılar iken, yalnızca
alıcı B1 atı satış fiyatının üstünde derecelendirir. Eğer, örnek A1’in, sırasıyla
otuz ve on kilelik asgarî satış fiyatlarından, piyasaya iki at getirdiği şeklinde
değiştirilirse, bu durumda, denge fiyatı aralığı, B1 ve B2’nin her birinin bu
fiyattan bir at satın alışı ile birlikte, elli birden altmış kile buğdaya daha da
düşer ve daralır. Zira, malların yeniden bir dağılımını mübadeleden karşılıklı
tam faydalanmaya uygun olarak takip eden, katalaktik süreçteki bu fasılayı
üreten şey, yalnızca bu aralıkta tahakkuk eden bir fiyattır.
Menger, “tekel ticareti” altındaki, yani, yukarıdaki gibi piyasanın bir tarafının tek bir satıcından oluştuğu bir pazardaki, fiyat oluşumunun genel ilkesini aşağıdaki gibi özetledi:
Fiyat oluşumu, tekelleştirilmiş malın bir birimin, mübadeleye halen iştirak edenlerle rekabet
etmeye en az muktedir ve istekli olan fert [yukarıdaki örnekte, B2] için eşit değeri şey ile, mübadeleden iktisadî bakımdan dışlanan [örnekte, B3] rekabetçilerle rekabet etmeye en istekli
ve muktedir olan fert için eşit değeri tarafından tayin edilen sınırlar arasında gerçekleşir.73

Menger, ilâveten, tekel vakasındaki fiyat oluşumunun temelini teşkil eden
aynı ilkenin sadece “tekele” uyduğunu değil, ama aynı zamanda, bütün piyasalardaki fiyat oluşumuna evrensel olarak uygulanan, iktisadın mutlak doğru
ve kesin bir yasası olduğunu da kabul etti. Böhm-Bawerk tarafından “marjinal
çiftler” yasası diye adlandırılan bu yasaya göre, her piyasada, fiilî fiyat dâima
ilâve mübadeleden karşılıklı kazançları tamamen dağıtan ve bir fasıla durumuyla neticelenen bir seviyeye yerleşecektir.74 Menger yazdı ki:
73 A.g.e., s. 207.
74 Eugen von Böhm-Bawerk, Capital and Interest, cilt 2, The Positive Theory of Capital, çeviren George D. Huncke
(South Holland, III.: Libertarian Press, 1960), s. 225. Mises’e göre:
Fiyatların başlangıç [yani, Mengeryen] teorisi tarafından geliştirildiği şekliyle, alelâde fasıla
durumu fikri piyasada her an meydana gelen şeyin güvenilir bir tasviridir. Talep ve arzın eşit olduğu
seviyedeki bir piyasa fiyatından herhangi bir sapma -engellenmemiş piyasada- kendi kendisini
ortadan kaldırıcıdır (self-liquidating). (Human Action, s. 762).
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Verili her bir ekonomik durum, ürünlerin fiyat oluşumunun ve dağılımının içinde gerçekleştiği
kesin sınırları tanzim eder, ve ürünlerin bu sınırların dışındaki herhangi bir fiyatı ve dağılımı
iktisadî yönden imkânsızdır… Bir ürünün verili bir miktarı, ister bir tekelci ister arz tarafındaki
birkaç rekabetçi tarafından satılsın, ve ürünün rekabet eden satıcılar arasındaki başlangıç
itibariyle dağılım tarzından bağımsız olarak, fiyat oluşumu ve ürünün rekabet eden alıcılar
arasındaki sonuç olarak dağılımı üstündeki tesir tam olarak aynıdır.75

Menger’in bu pasajda “fiyat oluşumu” ve “ürünlerin dağılımı”na niçin eşit
vurgu yaptığını açıklayan şey, onun ihtiyaç tatmininin nedensel süreci hakkındaki kapsayıcı kaygısıdır. Mallar ihtiyaç tatmininin en yakın nedenleridir,
ve bu nedenle, mübadele ile meşgul olmanın doğrudan güdüsüdürler. Bu,
ayrıca, Menger’in tarihî olarak gerçekleşmiş fiyatlara odaklanışını da açıklar, çünkü bu fiyatlar, Menger’in ifadesiyle, sadece “fiilen mübadele edilen
malların miktarları”dırlar; bundan dolayıdır ki, piyasa katılımcıları arasındaki
karşılıklı ihtiyaç tatmininden doğan ilerlemeyi hâsıl eden şey, bu malların
fiyatlarının ödenmesidir. Menger’in fiyat teorisinde böylesine büyük önem
kazanan geçici “fasıla noktaları,” bu fiyatlar ödendikten hemen sonra, piyasa
katılımcıları arasında karşılıklı tatmin artışı için daha fazla imkânlar kalmadığında, hâkim olan durumlardır.
Principles, Menger’in asla tamamlayamadığı birkaç ciltlik incelemenin
ilk genel kısmı olarak tasarlandığından, üretim faktörleri fiyatlamasına dâir,
bu yüzden de, girişimcilerin ekonomik hesaplamalarında kullanılan parasal üretim maliyetlerine dâir açık ve ayrıntılı bir tartışmadan yoksundur.76
Mengerci fiyat teorisindeki bu açık, faktör piyasalarındaki fiyatlamayı, marjinal fayda yasasını kullanarak, Menger’in tüketici malları fiyatlamasına dâir
açıklamasıyla tamamen tutarlı bir minvalde açıklayan “maliyetler yasası”nı
-günümüzde biz onu marjinal verimlilik yasası diye adlandırırız- inceleyen
Böhm-Bawerk tarafından 1886’da maharetle kapatıldı.77 Mengerci fiyatlama
süreci teorisinin tamamlanışı ile birlikte, ticarî girişimcilik ve parasal hesaplama nihayet, tüketici tercihi ile beraber, insan eyleminin genel bir teorisiyle
bütünleştirildiler.
Şu hâlde, bu, Menger’in en büyük başarısı ve onun iktisattaki “devrim”inin
esasıdır: fiyatların insan ihtiyaçlarını karşılama amacıyla maksatlı olarak başlatılan ve yönlendirilen nedensel sürecin objektif tezahüründen daha azı veya
fazlası olmadığının gösterilmesi. Böylece, Mengerci, ve bu nedenle, Avustur75 Menger, Principles, ss. 216, 219.
76 Hayek, “Carl Menger,” s. 69. Hayek’in işaret ettiği gibi, bu “Menger’in açıklamasının üzerinde ciddî bir açık bıraktığı
yegâne gerçekten önemli konudur.” (s. 73).
77 Böhm-Bawerk, Positive Theory, ss. 248-56. Böhm-Bawerk’in bu alandaki haksız yere ihmal edilen katkısına dâir
bir tartışma için bkz. Joseph T. Salerno “Two Traditions in Modern Monetary Theory: John Law and A. R. J. Turgot,
“Journal des Economistes et des Etudes Humaines” 2 (Haziran/Eylül 1991): 368-70.
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yacı iktisadın kalbi olan şey fiyat teorisidir. Schumpeter, methiyesindeki derinlemesine kavrayış gösteren bir bentte, Menger’in katkısının bu veçhesini
vurguladı:
Fark eden şey, bu nedenle, insanların malları, ihtiyaçların tatmini nokta-i nazarından değerlendirmeleri nedeniyle ve değerlendirdikleri sürece, satın aldığı, sattığı veya ürettiğinin keşfi
değil fakat, hayli farklı türden bir keşifti: bu basit gerçeğin ve onun insan ihtiyaçları yasalarındaki kaynaklarının, modern mübadele ekonomisinin bütün o karmaşık fenomenlerine dâir basit
olguları açıklamak için tamamiyle yeterli olduğunun, ve aksi yöndeki çarpıcı tezahürlere karşın, insan ihtiyaçlarının Robinson Crusoe ekonomisi veya mübadelesiz ekonominin ötesindeki
iktisadî mekanizmanın hareket kazandırıcı gücü olduğunun keşfi. Bu sonuca yönlendiren fikir
silsilesi, fiyat oluşumunun -bütün diğer sosyal, tarihsel, teknik özelliklerden müstakil olarakekonominin kendine has iktisadî vasfı olduğunun, ve bütün kendisine has ekonomik olayların
fiyat oluşumu çerçevesinde kavranabileceğinin kabulü ile başlar. Tamamiyle iktisadî bir bakış
açısından, ekonomik sistem yalnızca bir bağımlı fiyatlar sistemidir; bütün özel sorunlar, her
neyle adlandırılırsa adlandırılsınlar, mütemadiyen tekrarlanan tek ve aynı sürecin özel vakalarından başka bir şey değildirler, ve bütün kendisine has ekonomik intizamlar fiyat oluşumu
yasalarından mantıkî sonuç olarak çıkartılabilirler. Zaten, Menger’in eserinin [Principles] önsözünde, bu kabulü aşikâr bir varsayım olarak buluruz. Onun aslî amacı fiyat oluşumu yasasını
keşfetmektir. Menger, fiyatlama sorununun çözümünü, bu sorunun “talep” ve “arz” veçhelerinin
her ikisinde de, insan ihtiyaçlarının ve Wieser’in “marjinal fayda” ilkesi diye adlandırdığı şeyin
bir tahlili üzerinde temellendirmeyi başarır başarmaz, ekonomik hayatın bütün o karmaşık mekanizması, birden bire, umulmadık ve berrak bir surette basit bir görünüm kazandı.78

Schumpeter, Menger’in diğer esaslı katkılarına karşın, onun “değer ve fiyat teorisinin… sözün gelişi, onun gerçek kişiliğinin ifadesi olduğu” sonucuna ulaştı.79 Eğer bu doğruysa, Menger’in kişiliği çağdaş Avusturyacı iktisadın
gelişen praksiyolojik paradigmasında yaşamaya devam ediyor.
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Öz
Vergi rekabeti, teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde artması ile birlikte, küresel boyutta
önemli bir rekabet aracı haline gelmiştir. Devletin egemenlik yetkisinin en büyük göstergesi
olan vergi politikası da küresel etkilere açık hale gelmiştir. Bir ülkenin vergi politikaları, diğer
ülkelerin vergi politikalarını etkileyebileceği gibi, diğer ülkelerin vergi politikalarından da etkilenebilmektedir. Bununla beraber dolaşım hızı yüksek olan üretim faktörlerinin vergilendirmesi
konusunda ülkelerin vergi politikaları bir rekabet içerisindedir. Bu rekabetin amacı ise, vergilendirme konusunda cazibe ortamı yaratmak ve doğrudan ve dolaylı yatırımları egemenlik
sahası içine çekebilmektir. Fakat bu rekabetçi ortam, bilinçli bir şekilde zararlı vergi rekabeti
uygulamaları kullanan ülke veya bölgeler tarafından aksatılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ekonomi, Vergi Politikası, Vergi Rekabeti, Vergi Cennetleri
Abstract
Tax competition has become an significant global competitive insturment with rapidly boost
in technological advances. Tax policy that is the biggest indicator of state’s sovereign power
has also become to open global influences. As tax policy of a country may affect the tax policies of other countries, it can be impressed by the tax policies of other countries. Nonetheless,
the tax policy of country is in competition regarding the taxation of production’s high velocity
factors. The aim of this rivalry, create an environment in taxination charm and attract the
direct and indirect investments to the field of sovereignty. Nevertheless in this competitive
environment, can be hindered in a conscious way by countries or regions that use harmful tax
competition practices.
Key Words: International Economic, Tax Policy, Tax Competition, Tax Paradises

Giriş
Küreselleşme ve dünya ekonomisinin bütünleşmesi, birçok alanı etkilemiştir.
Bu etkileşim sürecinde, vergi politikalarının etkileri, ulusal düzeyden küresel
boyuta taşınmış ve ülkelerin birbirlerinin vergi politikalarından etkilenmesine yol açmıştır. Bazı ülkelerin sunduğu vergi avantajları sayesinde vergilendirme, ülke sınırlarının ötesine yayılmış ve kişi ve kurumların üzerlerindeki
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vergi yükünü dışarıya aktarmasına olanak tanımıştır (Tanzi, 1996:5).
Artan liberalleşme ve teknolojik gelişmelerin hızlanmasının sonuçlarından biri olarak vergilendirme, doğrudan ve dolaylı(fon yatırımları) yatırımları ülke içine çekme ve yerli sermayeyi ülke içinde tutma konusunda bir
rekabet aracı olarak kullanılarak, ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma
süreçlerinde etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, fon ve doğrudan yatırımları
çekmek(ya da korumak) amacıyla küreselleşme ile dolaşım hızı artan üretim
faktörlerinin vergi yükünü düşürme eğilimine girmişlerdir. Çeşitli vergi oranı indirimleri ve vergi teşvikleri ile oluşan vergi rekabeti iklimi, ulusal ve
uluslararası boyutta bir vergi politikası haline gelmiştir. Fakat olumlu görünen bu rekabet, bazı ülkelerin mali sistemleri üzerinde olumsuz etkilere yol
açmıştır. Bazı ülkeler, vergi rekabetinde aşırıya kaçarak, diğer ülkelerin vergi
gelirlerini etkileyecek düzenlemelerde bulunarak, vergi rekabetinde haksız
bir rekabet ortamı yaratmışlardır (Saraç, 2006:107-108). Tüm bu sebeplerden
dolayı, vergi rekabetinin yararlı ve zararlı sınırlarının belirlenmesi, küresel
sistemin zarar görmemesi için oldukça önemlidir.

1. Vergi Rekabeti
“Üretim tarzı, telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerin
sağladığı olanaklar ile artan kısa süreli sermaye hareketleri ve genişleyen
ulus-ötesi şirket faaliyetleri, hükümetlerin düzenlemeleri ve serbest dış ticaret politikalarıyla birleşince uluslararası mal ve sermaye akımlarının miktarı dünya tarihinin en üst seviyelerine yükselmiştir” (Bahçekapılı, 2009:2).
Mal ve sermaye dolaşımının bu denli artmasının sebebi, ulusal piyasaların
küresel piyasalarla bütünleşmesi sonucunda uluslararası rekabetin katlanarak arttırmasıdır. Fakat mal-hizmet ve sermaye dolaşımı artışının küresel piyasalardaki rekabeti üst seviyelere çıkartmasından ötürü, uluslararası vergi
rekabeti de ortaya çıkmıştır. Uluslararası vergi rekabeti, uluslararası ticaret
ve yatırımlardaki genel artışın bir sonucu olduğu için küreselleşme sürecinin
bir parçasıdır (Teather, 2005:25).
“Vergi rekabeti,1 firma ve ulusal düzeyde rekabet gücünü artırmak isteyen idari birimlerin vergilendirme yetkisine sahip olduğu alanlarda ra1 Vergi rekabeti, aynı konumdaki yerel idarelerin veya devlerin kendi aralarında ya da farklı konuma sahip yerel
idareler ve devletlerarasında vergilendirme konusunda rekabete girmesiyle “yatay ve dikey vergi rekabeti” olarak
ikiye ayrılmaktadır. Örneğin federal bir ülkede, federal vergi idarelerinin vergilendirme konusunda rekabete yol
açacak indirimler yapması yatay vergi rekabeti örneğidir. Devletlerin vergi rekabetine girmesi de yatay vergi
rekabetine örnektir. Kısaca, yönetimsel konum eşitliğinin olduğu vergi rekabeti türü yatay vergi rekabetidir. Dikey
vergi rekabeti ise, farklı yönetimsel konuma sahip vergilendirme mercilerinin girdiği vergi rekabeti türüdür (Saraç,
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kip idari birimlere kıyasla mükelleflerin vergi yüklerini azaltmak veya
düşük tutmak suretiyle potansiyel olarak mobilitesi yüksek olan üretim
faktörleri(nitelikli işgücü ve sermaye) için kendi idari birimlerini cazip hale
getirme çabasıdır”(Aktan, Vural, 2004:2). Başka bir ifadeyle vergi rekabeti,
“ülkelerin veya ülke içi bölgelerin çeşitli hedeflere ulaşmak için, vergiyi rekabet aracı olarak kullanmalarını ifade etmektedir” (Ay, 2014:167). Vergi rekabetinin ulusal ve uluslararası boyutta vergi idareleri arasında ortaya çıkan
cazibe yaratma yarışı olduğu anlaşılmaktadır.2 Ayrıca küresel liberalizasyon
ile “iletişim ve enformasyon alanındaki gelişmeler ve hızlı teknolojik gelişimlerin sonucu artan faktör hareketliliği ülkeler arasında vergi rekabetini
artırmıştır” (Giray, 2005:94).
1.1. Vergi Rekabeti Araçları
Vergi rekabeti, çeşitli araçlar kullanılarak ulusal ve uluslararası düzeyde oluşmaktadır. Vergi rekabetinde kullanılan üç araç vardır. Bunlar (Saraç,
2006:125-133):
• Vergi oranları indirimleri
• Genel amaçlı vergi teşvikleri
• Özel amaçlı vergi teşvik ve indirimleri
Vergi rekabeti süreci, düşük vergi oranları sayesinde dolaşım hızı yüksek
olan faktörleri, ülkenin vergilendirme tabanına dâhil etmeyi ve cezbetmeyi
amaçlayan bir süreçtir (Rohac, 2006:88). Vergi oranları, vergi rekabetinde en
çok kullanılan araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkeler ve bölgeler, egemenlik yetkisinin en büyük göstergesi olan vergilerin oranlarında indirimi
amaçlayan düzenlemeler yaparak doğrudan yatırımları ve fon yatırımlarını
arttırmayı amaçlamaktadırlar. Vergi oranlarında yapılan indirimler sonucu,
dolaşım hızı yüksek olan faktörlerin3 üzerlerindeki vergi yükü düşmektedir.
Bu vergi yükü düşüşü kişi ve kurumların yatırım kararlarını etkilemektedir
(Saraç, 2006:126). Özellikle kurumlar vergisi oranlarında yapılan indirimler,
yatırım eğilimlerini arttırdıkları için vergi rekabetinde en çok kullanılan yöntemdir.
Genel amaçlı vergi teşvikleri, vergi rekabetinde en çok kullanılan araçlardandır. Genel amaçlı bir vergi teşviki, yeni ve haraketli sermaye yatırımlarını
hedef alan çekici bir çözüm olarak ortaya çıkabilmektedir (Klemm, 2009:8).
2006:133-134).
2 Federal sisteme sahip ülkelerde, eyaletler arası vergi rekabeti gözlemlenmektedir.
3 Dolaşım hızı yüksek faktörlerin(özellikle sermaye) kolaylıkla sınır ötesine aktarılmasının en büyük sebebi, teknolojik
gelişmeler sayesinde düşük maliyette gerçekleştirilmesidir (Rohac, 2006:88).
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Genel amaçlı vergi teşvikleri, ülkenin yatırım kapasitesini arttırmayı amaçlayan araçlardır (Easson, 2004:3-4). Vergi teşvikleri, mükelleflerin tavır ve davranışlarını pozitif yönde etkileyen çeşitli uygulamalardır. Vergi teşviklerinin
genel amacı, yatırım ve istihdam gibi büyüme ve kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlayan etkenleri arttırmak ve özendirmektir (Akdoğan, 2013:156). Genel amaçlı vergi teşvikleri4, mükellef ayrımı yapmadan, teşviklerin konusuna
giren tüm faaliyetlerde uygulanmaktadırlar. Muafiyetler, istisnalar, amortisman indirimi, zarar indirimi, yatırım indirimi ve faiz indirimi genel amaçlı
teşviklere örnek olarak verilebilirler (Giray, 2010:83).
Özel amaçlı vergi teşvikleri, yurtiçi mükellefleri kapsam dışı tutan ve belirli firma ve bireylerin yararlandığı teşviklerdir. Bu teşvikler genel amaçlı
olmaması ve belli kesimlere yönelik uygulanması bakımından mükellefler
arasındaki vergi adaletini zedeleyen bir özelliğe sahiptir (Saraç, 2006:127).
Özel amaçlı vergi teşviklerinin en güzel örneği, vergi tatili uygulamalarıdır. Vergi tatili, yönetimi kolay ve yatırımcıların vergi idaresi ile ilişkisini
kesebilmesi bakımından yatırımcılara avantaj sağlayabilmektedir (Bulut,
2009:133). Vergi tatilleri, bir endüstri sektöründe veya belirli bir bölgedeki
yeni firmaları hedef alabilmektedir. Sektörel hedefleme, bilgi ve becerilerin
yerli şirket ve işçilere aktarılması konusunda pozitif yayılma faydası sunabilmektedir. Bölgesel hedefleme ise, bölgesel kalkınma ve gelir dağılımı politika hedeflerini destekleyebilmektedir (Clark, 2000:1145). Fakat vergi tatilleri,
özellikle kısa vadede cazibe yaratan, kayıtsız ve seri bir şekilde karlı yatırımları ülke içine çekebilmektedir. Vergi tatillerinin kısa vadede olanaklar sunması bir dezavantaj olarak görülebilir (Klemm, 2009:14).
Gelişmekte olan ülkeler, vergi teşvikleri aracılığıyla ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlar iken, önemli derecede vergi gelirinden vazgeçerek
kaynak aşınmasına maruz kalmaktadır. Bu sebeple, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan vergi teşvikleri, ülkenin gelir tabanına zarar verebilmektedir
(OECD, 2011:1).
Mitchell(2009) vergi rekabetinin üzücü bir durum olmadığından, hatta
kutlanası bir olgu olduğundan bahsetmektedir. Vergi rekabetinin birçok ülkenin daha iyi vergi politikası yaratmasına yardımcı olduğunu ifade eden Mitchell, bu değişimin ekonomik liberalleşme için de güçlü bir etki olduğunu
savunmaktadır. Gerçekten de vergi rekabeti, hükümetlerin gerçekleştirmek
4 Vergi teşvikleri, ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınma sürecinde bir araç olarak kullanabilmektedirler.
Özellikle yatırım eğilimi düşük olan gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilecek bir teşvik politikası, büyüme,
kalkınma ve istihdam açısından olumlu etkiler yaratabilir. Ayrıca uygulamaya konulacak vergi teşvikleri, kurulması
gereken temel endüstrilerin gelişmesini sağlayıp diğer sektörlerinde gelişmesine alt yapı hazırlamaktalardır (Giray,
2010:24).
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istediği hedeflere ulaşma konusunda vergi politikasını bir araç olarak kullanmasına olanak sağlamıştır. Artan vergi rekabeti sonucu devletlerin ulaşmak istediği hedefler, yatırımlar sonucu istihdam artışı sağlanması ve hızlanan büyüme süreciyle sürdürülebilir bir kalkınma ortamının yaratılmasıdır.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin tasarruflarının yetersiz olması sebebi ile
yatırım yaratma konusunda dışarıdan gelecek sermaye sayesinde büyüme
ve kalkınma süreçlerinin hızlanması vergi rekabetinin yararlı fonksiyonlarındandır. Bu sebepler ile dolaşım hızı yüksek olan sermaye gibi faktörlerin
üzerindeki vergi yükünü düşüren vergi idareleri, özellikle çok uluslu şirketlerin lehine davranmaktadırlar. Gelişmiş ülkeler ise, sahip oldukları sermaye birikimini kaybetmemek ve büyüme hızlarını arttırmak için, çok uluslu
şirketlerin yabancı ülkelerde elde ettikleri gelirlerini vergilendirmekten kaçınmaktadırlar (Aktan, Vural, 2012:256).
Vergi rekabeti özellikle uluslararası boyutta, bazı ülkelerin küresel sistem
içinde zararlı vergilendirme sistemleri kurarak, oyunu kuralına göre oynayan
ülkelere karşın haksız bir cazibe kazanmasında etkili olmaktadır. Ayrıca Federal bir yönetim sistemine sahip ülkelerde federal devletler arasında oluşabilecek bir haksız vergi rekabeti sonucu diğer bölgelerin negatif mali dışsallıktan5 etkilenmesiyle genel boyutta ülkenin büyüme ve kalkınma süreçlerine
zarar vermesi olasıdır (Gündoğdu, 2009:18-19).
Vergi rekabeti savaşı, büyük ölçüde sermayenin vergisel işlemleri
etrafında dönmektedir. Çeşitli vergisel avantajlardan etkilenen haraketlilik
düzeyi yüksek olan yatırım fonları elektronik ortamda, çok kısa bir sürede
ulusal sınırları aşmaktadır (Mitchell, 2009:2). Fakat bu hızlı ve kolay dolaşım,
sermaye sahibi birey ve kurumların zararlı vergi rekabeti yaratan ülke sınırlarına girmesiyle birlikte sistem içinde sığınaklar oluşmaktadır. Ülkelerin
vergilendirmesi gereken kazanç ve iratları vergilendirmesinin engellenmesi sonucunda vergi tabanları ve matrahları aşınmakta olan bu ülkeler, vergi
rekabetinin zararlı etkilerine maruz kalmaktadırlar (Saraç, 2006:140). Vergi
rekabeti, “yararlı vergi rekabeti” ve “zararlı vergi rekabeti” olarak iki türdedir.
1.2. Yararlı Vergi Rekabeti
Yararlı vergi rekabeti, devletin uyguladığı vergilendirme politikası sayesinde
ulusal sermayeyi kaybetmeyip uluslararası sermaye piyasalarından doğrudan ve dolaylı(fon) yatırımlarını çekerek, ülkenin büyüme ve kalkınma sü-

5 Negatif Mali Dışsallık: Başka bir bölgenin veya ülkenin vergi idaresinin yapmış olduğu vergi uygulamalarının, diğer
bölgelere veya ülkelerin mali yapısına zarar vermesini ifade eder. Bu tür dışsallıklar, vergi rekabetini haksız ve
zararlı hale getirebilir (Köthenbürger, 2002:391-408).
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recini hızlandırmasını ifade etmektedir. Bu rekabet çoğunlukla uluslararası
boyutta gerçekleşmektedir. “Rekabetin şiddeti uluslararası mobilitenin derecesi ile ilişkilidir. Uluslararası düzeyde yüksek mobiliteye sahip olabilmek
için gerekli olan üstün nitelikleri içeren mal ve üretim faktörlerine sahip
olan ülkeler ile bunları cezbetmek için elverişli koşulları oluşturan ülkeler
bu rekabetten kazançlı çıkmaktadırlar” (Aktan, Vural:2012:251). Fakat sermaye zengini ülkelerden sermaye yoksunu ülkelere gerçekleşecek bir sermaye
akışı, kolay olmamakta ve belli gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. Alfaro
vd. (2005) çalışmalarında ülkenin kurumsal kalitesinin(hukuk, demokrasi, gelişmişlik düzeyi vb.) artmasının yabancı doğrudan yatırım artışında önemli
bir faktör olduğuna dikkat çekmektelerdir. Peru ve Türkiye’nin 2000’li yıllarda yaşadığı kurumsal kalite artışı sonrasında ülkeye giren yabancı sermaye
miktarının katlanarak arttığı örnek gösterilmektedir.6
Gelişmekte olan ülkelere giriş yapan sermaye ile birlikte ülkede yatırımlar artmakta ve büyüme hız kazanmaktadır. Fakat sermaye girişi, beraberinde finansal piyasalarda kırılganlık yarabilmektedir. Finans piyasalarında yaşanabilecek hızlı bir sermaye çıkışı, ülkeyi finansal krize götürebilmektedir.
1994 Peso krizi7 ve 1997 Asya krizi8 bu konuda bir ders niteliğine sahiptir.
Bu tür finansal krizler yaşamamak için, sermaye ve cari hesaplar için uygun
ekonomik reform dizisinin belirlenmesi ve uygun bir bankacılık sisteminin
kurulması gereklidir. Ayrıca, sermaye girişi sırasında yerli bankacılık sisteminden kaynaklanan aksaklıklardan finans sisteminin korunması gereklidir
(Neely, 1999:28).
Küreselleşme ile etkisini arttıran “vergi rekabeti kamu harcamalarının
miktarının azaltılması, bireylerin yerleşme yerlerini seçmeye yardımcı olması gibi birçok açıdan gerçekte faydalı bir mekanizmadır ve ekonomik li6 Doğrudan yabancı yatırımlar, genellikle gelişmiş ülkelere yönelik yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Örgütü(UNCTAD) 2015 yılı yatırım raporunda bu durum değişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin daha fazla
yatırım çekebildiği açıklanmıştır.
7 1994 Peso krizi, uluslararası finansal haraketlilik sebebiyle Meksika’nın yaşadığı büyük bir mali krizdir. 1986
yılından sonra bol miktardaki yabancı sermayeyi ülkesine çeken Meksika, sahip olduğu merkez bankası rezervlerini
milyarlarca dolara çıkartmıştır. 1986-1994 arası Meksika’nın Ekonomisinin altın yılları olarak nitelendirmektedir
(Jones, 1997:6). Fakat Meksika’nın en büyük ticari ortağı olan Birleşik Devletlerin önderliğini yaptığı ticari engelleri
azalmayı öneren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması(NAFTA) sonrasında, 1994 yılında Meksika, enflasyon
ve finansal krizle yüz yüze kalmıştır. Meksika para birimi Peso, yarı yarıya değer kaybederek enflasyon artmış ve
sonrasında şiddetli bir ekonomik bunalım yaşanmıştır. Meksika Merkez Bankası ülke para biriminin aşırı düşüşünü
engellemek istesede kısa sürede rezervleri 5 milyar dolara kadar düşmüştür. Ayrıca bu süre boyunca ülkenin sahip
olduğu sermaye hesabı azalmış ve cari açığı katlanarak artmıştır (Whitt, 1996).
8 Asya Finans krizi, Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşanmış büyük bir finans krizidir. Bir ülkeden ziyade birçok ülkede
yaşanan bu kriz gelişen Asya ekonomisine büyük bir darbe vurmuştur. 1997 yılında ortaya çıkan ve 1998 yılında da
devam eden bu kriz, ülke borsalarının aşırı değer kaybetmesine, ülkelerin bankacılık sistemlerinin zarar görmesine
sebep olmuştur. Ayrıca belirsizlik ortamı ülkelerin sahip oldukları yabancı sermaye miktarında azalmaya sebep
olmuş ve kriz daha da derinleşmiştir (Yiğidim, 1999). Bu dönemde birçok güney doğu asya ülkesi Uluslararası Para
Fonu(IMF) ile anlaşmaya varmış ve reform girişiminde bulunmuşlardır (Haggard, 2000:3-7).

Küresel Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri Üzerine Değerlendirmeler | 81

teratürün önemli bir konusunu oluşturur” (Özdemir, 2006:41). Fakat vergi
rekabetinin zararlı bir şekil almasına sebebiyet veren etkenler de mevcuttur.
“Küreselleşme süreci, işletmeler arasındaki rekabetin artmasına yol açmış
ve çok uluslu şirketlerin zamanla küresel stratejiler geliştirmesini sağlayarak, bu şirketlerin herhangi bir ülkeye olan bağlılıkları zayıflamıştır” (OECD,
1998:14). Böylelikle, mukim oldukları ülkedeki vergi yükünden kolaylıkla
kurtulabilen çok uluslu şirketler, uluslararası zararlı vergi rekabeti yaratabilmektedirler. Vergi rekabetinin zarar verebilme olasılığına karşın, rekabet
halindeki ülkeler, küresel ve ulusal aktörlere zarar vermeyecek mali düzenlemelerde bulunmaya çabalamaktadır.
1.3. Zararlı Vergi Rekabeti
“Vergi rekabeti genel olarak, vergi politikası yoluyla ulus ekonomileri arasındaki yabancı sermayeyi çeken ve ekonomik rekabet gücünü arttıran bir
rekabet olarak tanımlanmaktadır” (Klun,2006:7).
Zararlı vergi rekabeti, bazı vergi idarelerinin uyguladığı vergisel
avantajlarla(yabancı sermayeyi düşük oranda veya hiç vergilendirmeyerek)
diğer ülkelerin vergi tabanlarında aşınmaya sebep olan küresel veya bölgesel
boyutta negatif etkili mali dışsallıklardır. Oluşan negatif dışsallığın sebebi,
küresel sistem içinde bazı ülkelerin bilinçli olarak yabancı sermayedarlara
vergi avantajları sağlayacak vergi düzenlemeleriyle, sermaye sahibi kişi ve
kurumların vergi yüklerini aşırı şekilde düşürmesine yol açması ve sonucunda mukim olunan ülkenin vergi tabanlarını aşındırmasıdır. Bu tür uygulamalar ile haksız bir uluslararası sermaye birikimi yapan bu ülkelerde
kendi vergi yükümlülerine başka vergi mevzuatları uygulaması, yerli ve yabancı sermaye arasında rekabet açısından ülke içindeki vergisel eşitsizliğin
bir başka göstergesidir. “Bir ülkenin vergi oranlarını dilediğince belirleme
özgürlüğüne sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Ancak bir ülkenin vergi oranları indirimini kendi vatandaşlarına uygulamayıp, yalnızca diğer ülke
vatandaşlarına uygulaması durumunda, bu vergi rekabetinin zarar verdiği
sonucuna varılmalıdır” (Öz, 2005:61). Uluslararası anlamda ise, haksız bir şekilde vergi yüklerini düşürmek isteyen sermayedarların bu tür vergi uygulamalarına sahip ülkelere kaçmasıyla birlikte, vergi mükellefinin mukimi olduğu ülkenin vergi gelirlerinde aşınma(erozyon) oluşmakta ve küresel boyutta
haksız bir vergi rekabeti ortamı oluşmaktadır. Böylelikle, sermaye birikimi
yüksek olan gelişmiş ülkelerin vergilendiremediği milyarlarca dolar bu ülkelere sığınmakta ve vergi matrahlarının aşınması sonucu mukim olunan
ülkenin kamu maliyesine zarar görmektedir. Avrupa Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD), bu konu hakkında BEPS (Base Erosion and Profit
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Shifting)9 eylem planını hazırlamış ve zararlı vergi rekabeti uygulamalarına
savaş açmıştır. Küreselleşme süreci ile ortaya çıkan çok uluslu şirketlerin
karlarının faaliyette bulunduğu ve bu karı elde ettiği ülkede vergilendirilmesini hedefleyen BEPS planı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri yakından ilgilendiren bir eylemdir. Daha net bir ifade ile anlatmak gerekirse, “şirketlerin
karlarının, bu şirketlerin karmaşık faaliyetleri sonucunda aktarıldıkları vergi
bölgelerinde değil, ekonomik aktivitenin gerçekleştiği, gelirin ve karın ortaya
çıktığı, ekonomik değerin üretildiği yerde vergilendirilmesi gerekmektedir”
(Uludağ & Turunç, 2014:9).
Vergi itaatsizliği ve kayıtdışı ekonomi ile mücadele eden çoğu gelişmekte olan ülkenin sermaye birikimlerinin az olmasından dolayı çekebileceği
yabancı sermaye miktarının haksız vergi rekabeti uygulayan ülkeler sayesinde azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, vergi itaatsizliği yüksek olan
bu tür ülkelerin sahip olduğu yerli sermayedarlarında vergi yüklerini düşürmek amacıyla bu tür ülkelere sermaye kaçırma olasılıkları da artmaktadır. Vergi yüklerini düşürerek karlarını arttıran çok uluslu şirketler, kazancı elde ettiği ülkenin vergi gelirlerinde aşınmaya sebep olmaktadırlar (Öz,
Yaraşır, 2009:20-21). Özellikle gelişmekte olan ülkelerin vergiden kaçınma
hareketleri, ülkenin sahip olduğu gelişmiş mali kaynaklarında önemli bir sızıntıya sebep olmaktadır. Tahminlere göre dünya genelinde gelişmekte olan
ülkelerin bu sebeple 100 milyar dolarlık vergi gelir kaybının olduğu belirtilmektedir (UNCTAD, 2015:200). Bu tür aşınmalar sonucunda ise, devletin
mali yapısı bozulmaktadır. Harcamalarının finansmanı için kaynak yaratması
gereken devletin dolaşım hızı daha az olan faktörlerin(emek gibi) ve faaliyet
alanlarının(mal ve hizmet gibi) vergilendirmeye başvurması ise zararlı vergi
rekabetinin yarattığı mali bozulmanın10 etkilerini azaltmak amacıyladır. Vergi, devletlerin egemenlik yetkisine dayanarak zorunlu ve karşılıksız olarak
aldığı bir kamu geliri olarak, kamu gelirlerinin en büyük payını oluşturmaktadır. Vergi gelirlerinin yapısının bozulması ile birlikte özellikle gelişmekte
olan ülkelerde adalet ilkesinden çok etkinlik ilkesi gözetilerek esnekliği düşük olan üretim faktörleri ve faaliyet alanlarının vergi yükü artmaktadır.

9 Matrah aşınması ve kar kaydırma(BEPS) eylem planı, OECD ve G20 önderliğinde yürütülmekte olan uluslararası bir
düzenlemedir. Matrah aşınması ve kar aktarımları sebebiyle ülkelerin yaşamış olduğu vergi geliri kaybını yok etmek
isteyen bu eylem planı, uluslararası vergilendirme problemleri üzerinde odaklanmıştır. 2014-2015 yılları arasında
15 bölümde tamamlanan BEPS eylem planı, uluslararası vergilendirme açısından oldukça faydalı bir girişimdir
(OECD, 2013).
10 Mali Bozulma: Zararlı vergi rekabeti sonucu(esnekliği yüksek üretim faktörlerinin vergilendirilememesiyle) vergi
gelirleri aşınan ülkelerin kamu maliyesi yapısındaki bozulmayı ifade eder. Mali bozulma, zararlı vergi rekabetinin
sonucunda ortaya çıkmaktadır (Öz, 2009:20).
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Zararlı vergi rekabetini güçlendiren bir başka etken ise, sermayesinin vergi yükünün düşürmek isteyen sermayedarların bilgilerinin haksız bir şekilde sermaye geliri elde eden ülke tarafından sermayedarların mukim olduğu
ülkeler ile paylaşılmamasıdır. Finansal küreselleşme sürecinde, ülkelerin finansal sistemlerini küresel sisteme bütünleşmiş olması ve elde edilen bilgileri şeffaf bir şekilde ilgili kurumlar ile paylaşması, küresel sermayenin mukim olduğu vergi idaresi tarafından vergilendirilmesini kolaylaştırmaktadır.
Bilgi paylaşımı uluslararası örgütler tarafından dikkat çekilen bir noktadır.
Bilgi paylaşımı sağlamayan birçok ülke OECD tarafından vergi cenneti muamelesi görmektedir.
Küreselleşme süreci, ulusal ekonomileri bütünleştiren ve sonucunda tüm
dünyayı büyük bir pazar haline getiren neo-liberal bir harekettir. Bu uluslararası piyasayı oluşturan ulusal piyasaların birbirinden etkilendiği gibi ülkelerin vergi politikaları da birbirinden etkilenmekte ve küresel anlamda bir
vergi rekabeti oluşmaktadır. Fakat vergi rekabeti, esnekliği yüksek üretim
faktörlerinin dolaşımı sırasında bazı ülkelerin yabancı sermayeye yönelik bilinçli olarak uyguladığı vergisel avantajlar sonucu küresel sistem içinde bir
kara delik oluşturmaktadır. Küresel boyutta oluşan bu sorunun çözümü de
uluslararası boyuttaki düzenlemelere uyumlu ulusal uygulamalarla çözülmelidir. Böylelikle ülkelerin gerçekleştirdikleri, küresel boyuttaki ekonomik,
finansal ve ticari etkileşimlerin sağlıklı bir şekilde mukim ülke tarafından
vergilendirilmesi sağlanacak, haksız vergi rekabetine izin verilmemiş olacaktır. Vergi sistemlerinin uyumlaştırması11, özellikle Avrupa Birliği ve OECD
tarafından önemsenmektedir. “Başta sermaye olmak üzere üretim faktörlerinin daha fazla hareketli hale gelmesi, kıyı bankacılığı, serbest bölgeler ve
daha büyük ölçekte vergi cennetleri gibi mobil üretim faktörlerini çekecek
düşük vergi ve elverişli muamelenin söz konusu olduğu bölge ve alanların
ortaya çıkması, bir yandan vergi rekabetini şiddetlendirirken öte yandan AB
gibi bölgesel bütünleşmelerin ve büyük zengin ülkelerin bölgesel ve küresel düzeyde vergi uyumlaştırılmasına yönelik çabalarını hızlandırmaktadır”
(Aktan, Vural, 2004:13). “Fakat vergi sistemlerinin birbirine uyumlu bir hale
getirilme sürecinde, vergilendirmenin egemenlik yetkisine dayanması çözüm sürecini güçleştiren bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple
sorunun çözümünde uluslararası baskı yerine uluslararası işbirliği ve yön11 Vergi uyumlaştırması, ülkelerin vergi mevzuatlarının birbirine uyumlu hale getirerek, zararlı vergi rekabetinin
oluşmasını engellemeyi amaçlayan bir kavramdır. Özellikle ortak bir pazara sahip olan Avrupa Birliği gibi
ekonomik bütünleşmeler de, üye ülkelerin vergi mevzuatları ve oranlarının farklı olması ekonomik rekabet
ortamını bozmaktadır. Vergi uyumlaştırmasının bir diğer adı vergi yakınlaştırmasıdır. Vergilendirmenin devletin
egemenliğinin bir göstergesi olmasından dolayı, ülkelerin vergilendirme yetkisini üst bir iradeye teslim etmesi(
Avrupa Birliği’ne) uyumlaştırmanın en zor yönü olarak karşımıza çıkmaktadır (Bilici, 2013:90-91).
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lendirme seçilmelidir. “Farklılığın zararlı etkilerinin görebilmesi ve bunları
giderebilmesi için devletlerin baskı altında tutulmak yerine yönlendirilmesi
gerekmektedir” (Özdemir, 2006:40).
Zararlı vergi rekabeti, OECD ve Avrupa Birliği gibi uluslararası yapılanmalar tarafından küresel boyutta ekonomik bir problem olarak nitelendirilmektedir. Fakat bu nitelendirmenin bazı ülke ve çevreler tarafından dayatıldığına dikkat çekilmektedir. Özellikle yüksek vergi oranlarına sahip olan
ülkelerin(Almanya ve Fransa gibi), uyguladıkları vergi politikalarına zararlı
bu tür uygulamalara uluslararası kurumları ve akademik çevreleri arkasına
alarak karşı çıktığı belirtilmektedir (Mitchell, 2014).

2. Vergi Cennetleri
Vergi cennetleri, artan haksız vergi rekabeti sonucu bazı devletlerin kendi
iradeleri doğrultusunda, yabancı sermayedarlara ve şirketlere çok fazla vergi avantajının sunulduğu ülke veya bölgelerdir. “Çok sayıda vergi avantajı
sunan bu ülkeler veya bölgeler, şirketlerin vergi merkezlerini veya yatırımlarını kendisine çekmeyi amaçlamaktadır” (Bilici, 2013:97). Vergi cennetleri, şirketlerin mukim olduğu ülke de vergiden kaçınmasına yönelik gizleme
yardımı sağlamaktadır (Slemrod, Wilson, 2006:1). Çoğunlukla çok uluslu
şirketlerin vergilendirilmeden kaçmak amacıyla sığındığı bu ülkelere gelirini
ve sermayesini vergilendirmek istemeyen bireylerde sığınabilmektedir.
Gerçek ve tüzel kişiler açısından bu bölge veya ülkelerin vergi cenneti olarak
görülmesinin temel sebebi mukim oldukları ülkedeki vergilendirmeye kıyasla
hiç veya çok az vergilendirilmeye uğramalarıdır. Mükellefler açısından bu
oldukça karlı bir işlem olsa da küresel finansal sistem içerisinde bir boşluk
yaratmakta ve mukim olunan ülkedeki vergi matrahı aşınmaya uğramaktadır.
Sonuç olarak vergi gelirlerinde erozyon yaşan ülkeler bunun yanında küresel
sermayelerini de küresel finans sistemi içinde kaybetmektedirler. “Vergi
cennetleri, genellikle mevcut olan küresel finans yapısına(kolay sermaye
dolaşımına) bel bağlamakta ve geleneksel sermaye akımlarının kolaylaşması
ve hızlanmasıyla kendi finansal piyasalarının likiditesini iyileştirirler. Vergi cennetleri, vergi cenneti olmayan ve liberalleşmiş ülkelerin finansal
piyasalarının düzenini bozmaktadır” (OECD, 1998:21). Ayrıca vergilendirilemeyen milyarlarca dolar sayesinde küresel yoksulluğu arttırıcı bir etkiler
gözlenebilir. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin vergi gelirlerinin aşınması, mali yapılarının bozulmasına ve kamu hizmetlerinin kalitesinde düşüş yaşanmasına sebep olabilmektedir (Arslan, 2011:47).
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“Vergi cennetleri, yükümlülerin vergi yükünü minimize eden uygulamaları ve mali bilgileri diğer vergi idareleriyle paylaşmamaları nedeniyle kurumsal ya da bireysel yatırımcılar tarafından finansal merkez olmuşlardır”
(Edizdoğan, Kızıler, 2011:20). Bu durum, vergiden kaçınmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat sunarken, vergi geliri elde etmek isteyen devletleri ise bir
çıkmaza sürüklemektedir. Matrah aşınması sonucu ülkelerin gelirleri erozyona uğramaktadır. Fakat vergi cennetlerine aktarılan fonlar, daha sonrasında
yatırım amaçlı başka ülkelere aktarılmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yapılan kurumsal yatırım akışının büyük bir bölümünün kıyı bankacılığı aracılığıyla vergi cennetlerinden aktarılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise
bu oran oldukça düşüktür (UNCTAD, 2015:199).
“Vergi cennetleri, nüfusu genellikle bir milyonun altında, küçük ülkeler
olmakta ve çoğunlukla bu ülkelerde diğer ülkelerden daha fazla zengin bulunmaktadır” (Hines, 2007:3). Vergi cenneti olarak nitelendirilen çoğu ülke,
küçük bir coğrafyada(genelde ada ülkeleri) egemendir ve “doğal kaynaklarının kıtlığı nedeniyle sanayi ülkesi olmaya uygun olmayan ülkelerdir. Bu
nedenle fiziki yatırımları teşvik edememelerinden dolayı, finansal hizmetler
ve portföy yatırımları açısından cazibe ortamı sağlamaya çalışmakta ve bankacılık, muhasebe, hukuk hizmetleri sunarak, iletişim, ulaşım, otel, ofis araç
ve gereçleri gibi alt yapı hizmetleri sağlayarak birey ve kurumların vergi
yüklerini azaltmayı önermektedirler” (Öz, 2005:128). Bu öneriye cevap veren
kişi ve kurumlar, kendisine ait varlıklarını uluslararası bankacılık sistemini kullanarak aktarımda bulunabilmektedirler. “Vergi cenneti ülkeler küresel
sermayeyi çekmek amacıyla uyguladıkları kıyı bankacılığı12 hesaplarıyla da
diğer ülkeler yönünden önemli bir vergi kaybı oluşturmaktadır. Birçok ülkedeki sermaye bu hesaplar vasıtasıyla vergi cenneti ülkelere akmaktadır”
(Meriç & Ay, 2004:316). Kudrle(2008) zararlı vergi rekabetine ilişkin bir çalışmasında, vergi cennetleri ve kıyı bankaların sahip oldukları yükümlülüklerdeki artışların 1975-2005 yılları arasında benzer olduğunu söylemektedir.
Bu durum, vergi cennetleriyle kıyı bankacılığının ilişkisini gösteren bir kanıt
olarak nitelendirilebilir.

12 Kıyı bankacılığı(Off-Shore Banking), vergi cennetlerine varlığını kaçırmak isteyen kişi ve kurumların kullandığı
bir banka türü olup, küresel boyutta oluşan zararlı vergi rekabetini güçlendirmektedir. Çeşitli bankaların, vergi
mevzuatının gevşek olduğu vergi cennetlerine şube açarak, vergi yükünü düşürmek isteyen kişi ve kurumların
varlıkları bu hesaplar aracılığıyla aktarımda bulunmaktadırlar. “1960’lı yıllar da kullanımı artan bu bankacılık türü,
tarihte birçok örneğe sahiptir. “Dutch Sandwich” olarak bilinen Hollanda Antillerinin Birleşik Devletler ve Kanadalı
şirketlerce Off-Shore merkezi olarak kullanılmıştır. 1987 yılında ise İrlanda, finansal hizmetler merkezi haline
gelmiş ve kurumlar vergisi oranını indirerek çok uluslu şirketlerin ve sermaye akışının gözdesi haline gelmiştir”
(Palan vd., 2010:144-145).
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“Mükelleflerin sahip olduğu bildirilmemiş gelirler, vergi cennetlerinde konumlu gizli banka hesaplarına aktarılmaktadır” (Gordon, 2002:119).
Özellikle, suç örgütlerince finansal sığınak olarak kullanılmaktadır. Yasadışı
şekilde gelir elde eden bu birey veya örgütler(terör ve suç örgütü vb.) vergi
cennetlerini kara para aklama konusunda bir üs olarak kullanmakta ve suçterör finansmanı konusunda olanak kazanmaktadırlar. “Vergi cenneti olarak
bilinen ülke, bölge ya da merkezlerde denetimiyle gözetim zayıf olduğundan,
bankacılık işlemlerinde kimlik tespiti uygulanmadığından, belli tutarın üzerindeki tüm nakit işlemlerin ve şüpheli işlemlerin bildirim yükümlülüğü de
genelde olmadığından kara paranın nakli, yatırım ve transferi ve dolayısıyla
yasallaştırılması daha kolay olmaktadır” (Danzanjamts, 2008:31).
2.1. Vergi Cennetlerinin Belirlenmesi
Vergi cennetleri, zararlı vergi rekabetine sebep olan bir küresel bir sorun olarak oldukça önemseyen OECD, vergi cennetlerini belirleme ve sınıflandırma
konusunda aktif olarak çalışan bir örgüttür. OECD, vergi cennetlerinin özelliklerini dört madde halinde belirlemiştir (OECD, 1998:23):
• Hiç vergilendirilmeme veya düşük vergilendirilme,
• Etkin bir bilgi paylaşımının olmaması,
• Mevzuat şeffaflığının eksikliği,
• Fiili aktivitelerin olmayışı ile vergi cennetleri tespit edilmektedir.
Vergi cenneti olarak nitelendirilen ülkeler, vergilendirmeye konu olan gelir, servet ve sermayeleri diğer ülkelerin aksine hiç vergilendirmemekte veya
düşük vergilendirmektedir. “Bu özellik, verginin konusuyla alakalı gelirin ve
sermayenin(çoğunlukla) hiç veya düşük vergilendirdiği anlamına gelmektedir. Bu özellik, vergi cenneti belirleme konusunda ilk şart olsa da yeterli değildir, çünkü bir ülke adilce rekabet etmekte olabilir veya tercihi bir rejimi13
benimsemiş olabilmektedir” (Almeida, 2004:7). Tercihi vergi sistemlerinde
yasal olarak bir Kurumlar Vergisi belirli olduğundan dolayı tercihi vergi rejimi uygulayan ülkeleri, vergi cenneti olarak tanımlamak yanlış olabilmekte-

13 Tercihi vergi rejimleri, çeşitli sektörlere yönelik olarak(sigortacılık, denizcilik, finansal kiralama, bankacılık vb.)
sunulan vergisel avantajlar ile bu sektörlerin vergi yükü düşürülmektedir. Bu tür ülkelerde yasal olarak bir kurumlar
vergisi oranı olmasına karşın, hedeflenen sektörlere sunulan vergisel avantajlar ile cazibe merkezi yaratılmaktadır.
Tercihi vergi sistemleri, haksız vergi rekabetine yol açtığı için, uluslararası örgütlerce zararlı olarak görülmektedir.
Ayrıca bu tür ülkeler de yabancılara sunulan vergisel avantajlar kendi vatandaşlarına sunulmayarak vergi
adaletinden uzaklaşılmaktadır. “OECD, 1998 yılından çeşitli yıllarda bu yana yayınladığı raporlarda ülkelerdeki
tercihi vergi rejimlerinin zararlı olup olmadığı konusunda tespitlerde bulunmaktadır. 2009 yılı küresel forumunda
vergisel amaçlar için bilgi değişimi ve şeffaflık konusu üzerinde durmuş ve daha sonrasında tercihi vergi rejimleri
ve bu rejimlere karşı korunma önlemleri üzerinde çalışmıştır” (OECD, 2015a:16).
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dir. Fakat bu ülkelerde vergi adaletinin olmadığı ve çoğu zaman haksız vergi
rekabetine yol açtıkları söylenebilir.
“Vergi cennetleri, tipik idari uygulamalara sahip olmasının yanında bireyler ve işletmelerin sıkı gizlilik kurallarından ve diğer korunma yöntemlerinden yararlanabildikleri yerlerdir” (Almeida, 2007:7). Vergi cennetlerinin
en belirgin özelliklerinden biri olan bilgi paylaşımının etkin olmaması, bu
ülkelere giriş yapan sermaye hakkında bilgilerin saklanarak, küresel finansal
sistem içinde asıl sermaye sahibi olan ülkenin(mukim ülkenin) sermaye takibini zorlaştırmaktadır. Bilindiği üzere, küreselleşme vergilendirmeyi uluslararası boyuta taşımış ve bu uluslararası vergilendirmeye konu olan küresel
sermaye ve nitelikli emek gibi faktörlere ilişkin bilgilerin ilgili ülkelerle paylaşılması, mukim olunan ülkenin vergi tabanını korumasını yol açarak mükellefe ait vergi matrahının aşınmasını engelleyebilmektedir. Bu sebeplerden
dolayı, “devletler de vergiye ilişkin bilgileri birbirleri ile paylaşarak vergi
tabanlarını koruma ihtiyacı duymaktadırlar” (Özer, 2009:100). Tüm bunların
sonucunda etkin bir vergilendirme sisteminin gerekliliği uluslararası alanda
yapılan vergi anlaşmalarının sayısını artırmış ve bu anlaşmaların bilgi
değişimine ilişkin hükümleri önem kazanmaya başlamıştır” (Çelikkaya, Bişgin, 2012:78). Gerek ikili anlaşmalarla gerekse çeşitli organizasyonlar çatısı
altında yapılan çok taraflı anlaşmalar sayesinde bilgi paylaşımı sağlanabilmektedir. Fakat vergi cenneti olarak nitelendirilen ülkeler, bilgi paylaşımı
konusunda isteksiz davranarak zararlı vergi rekabetinin oluşmasına olanak
sağlamaktadırlar. “Birçok vergi cenneti, ikili döviz kontrol sistemini geliştirmesinin yanında ikamet edenler hem yerel hem de yabancı döviz kontrol sistemine tabi olmaktadırlar. Vergi cennetlerinde kurulan şirketler, vergi
cennetleri dışında yapılan bilgi paylaşım denetimi amacı ve işlemleri için bu
şirketler yurtdışında yerleşik olarak kabul edilmekte ve yabancı para cinsinden olan işlemleri bilgi paylaşım denetimine tabi olmamaktadır. Bu kurallar
bilinçli bir şekilde vergi cennetlerinin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla
tasarlanmıştır” (Wu, 1999:7).
Vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerin en tipik özelliklerinden biri bu
ülkelerin yasal mevzuatlarının şeffaf olmayışıdır.14 “Yürürlükte olan mevzuat
ve buna ilişkin idari uygulamalar açık olmayabilir. Vergi oranları ve vergi
matrahlarının tanımı gibi vergilendirmeyi etkileyen düzenlemeler müzake-

14 Vergi mevzuatları şeffaf olan ülkeler, anlaşılır hükümlere dayanan yasal ve idari düzenlemeler ışığında mükelleflerini
açık ve net bir şekilde vergilendirmekte, vergi idaresinin keyfi uygulamalarına izin vermemektedir. Ayrıca vergi
mevzuatı şeffaf ülkeler, uluslararası vergilendirme sonrasında ortaya çıkan vergilendirme problemleri konusunda
diğer ülkelerle ortak çalışmalar ve anlaşmalar yaparak mevzuat kaynaklı sorunların çözümünde etkin olarak çalışma
olanağı kazanmaktadır (AICPA, 2003:7-12).
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re edilebilir özelliklere sahip olabilir” (Öz, Yaraşır, 2009:25). Bu tür ülkelerde vergi mevzuatı yerine vergi idaresi, birey ve kurumlar arasında yapılan
özel anlaşmalar mevcut olabilmektedir. Bunun sonucunda, şeffaf olmayan bir
sistem sonucu bilgi değişimi ve paylaşımı zorlaşmakta, uluslararası zararlı
vergi rekabeti ortamı güçlendirilmiş olmaktadır. Vergi cennetlerinin şeffaf
olmayan bir mevzuata sahip olması “yatırımcılara sadece kendi ülkelerinin
vergilerinden kaçınma imkânı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda vergi kaçırma ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunmalarını da kolaylaştırır” (Özer, 2009:118). OECD bu konu hakkında etkin bir çalışma sürdürmektedir. Ülkelerin mevzuatlarının şeffaf olması ve bilgi değişimi sağlaması
için küresel bir forum15 düzenlemektedir. 2014 yılı ilerleme raporunda İngiliz Virgin Adaları, Lüksemburg, Kıbrıs ve Şeyseller küresel forumun aradığı
standartlara uyumsuz olarak nitelendirilmiştirler. Türkiye ise kısmen uyumlu olan ülkeler kategorisinde yer almaktadır (OECD, 2014:28).
“Vergi cennetlerinde kişi ya da kurumların etkin ekonomik faaliyette bulunma zorunluluğu yoktur. Uluslararası çekilen yabancı sermaye ya da mali
yatırımlarla orantılı ticari, sanayi veya mali konularda gerçek bir ekonomik faaliyet bulunmamaktadır (Edizdoğan, Kızıler, 2011:19). Özellikle vergi
cennetlerini vergilendirmeden kaçmak amacıyla sığınak olarak kullanan
şirketler, fiili olarak ekonomik bir faaliyetin dahi gerçekleşmediği bu ülkelerde
şirketlerinin merkezlerini taşıyarak, asıl ekonomik faaliyete bulunduğu
ülkelerin vergilendirmesinden haksız bir şekilde kurtulabilmektedir. “Bu
işletmelerin esas faaliyetleri, bu ülkede olmayıp sadece vergi teşvikleri
nedeniyle yatırımlar, bu ülkeye kaymaktadır. Ancak ekonomik faaliyetlerin
olup olmadığının belirlemesini yapmak, her zaman kolay olmamaktadır” (Öz,
2005:96). Vergi cennetlerinde kurulan şirketin çok az da olsa bir ekonomik faaliyet göstermesi şirketin paravan(kâğıt üstü şirket) olduğu konusunda yapılabilecek tespitleri zorlaştırmaktadır. Vergi Cennetlerinde çok az da olsa ekonomik faaliyette bulunan bu şirketler, “ana şirkette sadece şirketi yönetmeye
yetecek kadar para aktarıp gelirin büyük bir kısmını düşük vergili ülkelerde
gösterip” vergi cenneti olarak nitelendirilebilen ülkelerdeki vergi avantajlarından faydalanmaktadırlar (Çevik, 2013:161).

15 OECD, ülkelerin vergi mevzuatlarının şeffaf olması ve hızlı ve etkili bilgi değişiminin küresel boyutta sağlanması
için, 131 üye ülke ile hâlihazırda çalışmaktadır. 2015 yılı ilerleme raporunda, hiçbir ülke OECD tarafından uyumsuz
olarak nitelendirilmemiştir. Ayrıca ülke izleme prensiplerinin 2. Aşamasına geçen 86 ülkenin 74’ü büyük ölçüde
uyumlu olarak nitelendirilmiştir. Fakat 2. Aşamaya geçmeyen ülkeler mevcuttur. (OECD, 2015b:15).
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2.2. Vergi Cennetlerinin Sınıflandırılması
Dört ayırt edici özellik ile belirlenebilen vergi cennetleri, iki grupta sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma, ülkelerin statülerine göre yapılan bir sınıflandırma olup “geleneksel vergi cennetleri” ve “üretici vergi cennetlerinden
oluşmaktadır (Öz, 2005:125-126):
Geleneksel vergi cenneti olarak sınıflandırılan ülkeler, “yasal ikametgâhı
vergi cenneti sayılan ülkede olan işletmelerin gelirlerine oldukça düşük oranda vergi uygulayan ülkelerdir. Bu gruptaki ülkeler, vergiden kaçınma ya da
vergi kaçırma amacı olan kişi ve kuruluşlara ücret karşılığında hizmet sunmaktadırlar” (Edizdoğan, Kızıler, 2011:23). Geleneksel vergi cennetleri doğrudan yatırım çekme amacı gütmeyen ülkelerdir. Bu tür ülkelere ikametgâh
eden şirket ve kurumlar ekonomik faaliyet içinde olmamakta, vergiden kaçınma ve kaçırma amacı ile varlıklarını bu ülkelere getirmektedirler. Bu şekilde
bir yol izleyen kişi ve kurumlar, haksız bir şekilde üzerlerindeki vergi yükünü
minimize etmekte ve hatta yasa dışı faaliyetler sonucu elde edilen varlıkları
aklayabilme fırsatı yakalayabilmektedirler.
Artan vergi rekabeti sonrasında görülme olasılığı artan ikinci tip vergi
cenneti olan üretici vergi cennetleri, sağladıkları vergisel avantajlar ile fon
yatırımlarının yanında daha çok doğrudan yatırımları(fiziki yatırımları) ülkeye çekmeyi amaçlamaktadırlar. Geleneksel vergi cennetlerinin aksine bu tür
ülkelerde ekonomik faaliyet sonucu mal ve hizmet üretimi gerçekleşmektedir. Fakat yabancı yatırımcılara sunulan aşırı vergisel avantajlar uluslararası
boyutta zararlı vergi rekabetine sebep olmaktadır. Yabancı yatırımcılara çok
fazla avantaj sunulurken yerli doğrudan yatırımlara benzer vergisel avantajların sunulmaması vergilendirmede yatırımcı eşitliğini bozmaktadır. Bu tür
vergi cennetlerinde mal ve hizmet üreten çok uluslu şirketler, kendi şirketleri arasında yüksek bedelli satışlar gerçekleştirip, elde ettiği gelirleri vergi
cennetlerinde tutmakta ve düşük vergilendirme sonucu karlarını arttırabilmektedirler.
Statülerine göre geleneksel ve üretici vergi cennetleri olarak sınıflandırılan vergi cennetleri, uyguladıkları vergi rejimine ve bulunduğu coğrafi bölgeye göre de sınıflandırmak mümkündür. Vergi cennetlerini uyguladıkları
vergi rejimine göre aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz (Öz, 2005, 130-131).
Vergi cenneti olmanın geleneksel bir göstergesi olan “hiç vergilendirilmeme” özelliğini taşıyan vergi cennetleri(Cayman Adaları, Bahamalar, Bermuda), verginin olmadığı ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür vergi
cennetleri, gelirlerini vergi adı altında değil ücret adı altında elde etmekte,
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kuruluş aşamasında, yıllık ve aylık olarak alınan ücretler haricinde herhangi bir vergileme yapılmamakta kişi ve kurumların gelir, kazanç ve iratlarını
vergilendirmemektedir.
Vergi cennetlerini uyguladıkları vergi rejimine göre sınıflandırdığımızda
karşımıza çıkan bir diğer vergi cenneti türü, düşük oranlı vergi uygulayan
ülkelerdir. Bu tür ülkelerde vergilendirmenin olması zararlı vergi rekabetini
ortadan kaldıran bir durum olarak algılanmamalıdır. Vergi rekabetini yararlı
vergi rekabeti sınırları içinde tutacak bir vergilendirmenin çok altında vergi
oranları ile kişi ve özellikle kurumları etkileyen bu tür vergi cennetleri(Güney
Kıbrıs Rum Kesimi), uluslararası zararlı vergi rekabeti yaratabilme potansiyeline sahiptirler.
Uyguladıkları vergi rejimine göre sınıflandırdığımız bir diğer vergi cenneti türü, yurt dışı faaliyet kazançları üzerinden vergi almayan ülkelerdir.
Örneğin, bu tür ülkelerde(Cebeli Tarık, Panama, Liberya, Man Adası), kanuni
olarak kurumlar vergisi toplanmasına karşın, bir şirketin yurt dışında elde ettiği faaliyet kazançlarını vergilendirmemektedir. Bu sebeple küresel şirketlerin, bu tür ülkelerdeki yerleşik bağlı ortaklarına diğer şirketlerin faaliyet kazançlarını aktarmasıyla(transfer fiyatlandırması yöntemleriyle)16 birlikte asıl
mukim olunan ülkenin(faaliyet kazancının elde edildiği ülke) vergi matrahı
aşındırılmaktadır. “Çok uluslu şirketler vergi cenneti olan ülkelerde yavru
şirketler kurabilmekte, kâğıt üzerinde işlemler gerçekleştirerek kurum karlarını verginin yüksek olduğu ülkelerden hiç vergi uygulamayan ülkelere kaydırarak vergiden kaçınmaya çalışabilmektedir” (Edizdoğan, Kızıler, 2011:21).
Ayrıca bu vergi cennetlerinde banka hesabı olan kişi ve kurumların kimlikleri, finansal hareketleri diğer ülkelerle paylaşılmayarak özellikle kara para
aklama konusunda bir araç olarak kullanılmaktadırlar (Ülger, 2013:31). Uluslararası şirketlerin üzerindeki vergi yükünü düşürmesine yardımcı olan bu
tür vergi cennetleri, uluslararası boyutta zararlı vergi rekabeti yaratmaktadır.
Vergi cennetlerine benzer bir tür olan özel vergi rejimi olan ülkeler, tercih ettikleri bir sektöre sundukları vergisel avantajlar sayesinde haksız vergi rekabetine yol açmaktadır. Bu ülkelerde normal işleyen bir vergilendirme
16 “Transfer fiyatlaması(transfer pricing), aynı ticari organizasyon içinde yer alan bir işletmenin farklı departmanları,
bölümleri, şubeleri, bağlı ortaklıkları veya iştirakleri ile diğer ortaklıkları arasında mal ve hizmet satışında veya
benzeri diğer ticari işlemlerinde uyguladıkları fiyatlama olarak tanımlanmaktadır” (Gündoğdu, 2009:31). Karını
arttırmayı amaçlayan çok uluslu şirketler, transfer fiyatlandırması yolu ile vergi mevzuatının gevşek olduğu vergi
cennetlerine veya tercihi vergi rejimlerine sermaye ihraç ederek uluslararası boyutta zararlı vergi rekabetini de
güçlendirmektedirler. Çünkü “vergi cennetleri ile transfer fiyatlandırmasının bireysel ve çok uluslu şirketlerce birlikte
kullanılması birçok ülkenin vergi gelirlerini arttırabilme yeteneğini olumsuz etkilemektedir” (McLure, 2004:1). Bu
sebeplerden dolayı transfer fiyatlandırması, küresel boyutta bir vergilendirme sorununa sebep olmaktadır. Ernst
& Young (2010), küresel transfer fiyatlandırması anketinde en önemli vergi sorununun transfer fiyatlandırması
olduğu sonucuna varmıştır.
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süreci olmasına karşın, belirli sektörlere doğrudan yatırım çekmek amacıyla uygulanan vergisel avantajlar, sermayenin adil dağılımını bozmaktadır.
“2000 yılında, OECD’nin Mali Komitesi tarafından 9 kategoride potansiyel
zarar verebilecek 47 özel vergi rejimi belirlenmiştir. 9 kategori olarak sigorta, finansman ve finansal kiralama(leasing), fon yöneticilikleri, bankacılık, karargâh rejimleri, servis merkezi rejimleri, dağıtım merkezi rejimleri,
denizcilik(shipping) rejimleri gibi çeşitli faaliyet alanlarında ortaya çıkmaktadır” (OECD, 2004:5).
Vergi cennetleri olarak nitelendirilen ülkeler, coğrafi olarak dünyanın her
kıtasında rastlanmaktadır. 2000 yılından bu yana OECD ve sermaye birikimi
yüksek olan Amerika birleşik devletleri gibi ülkelerin uygulamaları ve yaptırımları sonucu vergi cenneti olarak nitelendirilen ülke sayısında azalma
yaşanmıştır. OECD’nin 2000 yılında yayınlamış olduğu “Küresel Vergi İşbirliğine Doğru” adlı raporda 41 olan vergi cenneti sayısı, süreç içinde azalma
eğilimine girmiş ve 33 ülke, 2004 yılındaki “Zararlı Vergi Rekabeti Uygulamaları üzerine OECD Projesi” adlı süreç raporunda çalışma taahhüdünde
bulunmuş ve 3’ü listeden çıkartılmıştır (Öz, 2005:95-105).
Tablo 1: Vergi Cennetlerinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı
Vergi Cennetlerinin Bulunduğu
Bölgeler

Vergi Cenneti Ülkeler

Karayip Bölgesi

Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahama
Adaları, İngiliz Virgin Adaları, Barbados, Cayman
Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Grenada, Hollanda
Antilleri, Saint Lucia Adası, Montserrat, Saint
Kitts ve Nevis Adaları, Turk ve Caicos, Virgin
Adaları(A.B.D), Saint Vircent ve Grenadies Adaları

Orta Amerika Bölgesi

Belize, Kostarika, Panama

Doğu Asya Kıyı Bölgesi

Hong Kong, Macau, Singapur

Avrupa Bölgesi

Andora, Kıbrıs, Kanal Adaları, Cebelitarık, Man
Adası, Monaco, Malta, İrlanda, San Marino,
Lüksemburg, Lihtenştayn, İsviçre

Ortadoğu Bölgesi

Bahreyn, Lübnan, Ürdün

Kuzey Atlantik Bölgesi

Bermuda Adaları

Pasifik Okyanusu Bölgesi

Cook Adaları, Marshall Adaları, Batı Samoa
Adaları, Nauru Cumhuriyeti, Niue Adası, Tonga
Krallığı, Vanuatu Cumhuriyeti

Batı Afrika Bölgesi

Liberya

Hint Okyanusu Bölgesi

Maldivler, Seyşel Adaları, Mauritius Cumhuriyeti

Kaynak: Gravelle, (2015). Jane G. , “Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion” ,
Congressional Research Service, ”, Ocak-2015, s.s.4-5.
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2.3. Vergi Cennetleri ile Mücadele
Vergi cennetleri, coğrafi özellikler bakımından genellikle(özellikle geleneksel vergi cennetleri) küçük ada guruplarından oluşan ülkeler olduğu göze
çarpmaktadır. Bunun sebebi olarak ülkedeki insan gücü ile iktisadi kaynakların yetersiz olması ve çok küçük bir coğrafyada hüküm sürmesinden dolayı
kamu harcamalarının devasa olmayışı gösterilebilir. Bu sebeple vergi cenneti
olan ülkelerin büyük bir çoğunluğu, kişi ve kurumlara çok düşük veya hiç
vergilendirmeme sözü verebilmektedir. Fakat dikkat çeken bir diğer konu,
vergi cennetleri olarak listelenen ülkelerin, listeleyen ülkeden ülkeye değişebilmesidir. Örneğin, Avrupa Birliği’nin kurucularından biri olan Fransa,
dünya üzerinde sadece 8 ülkeyi vergi cenneti olarak listelerken, İspanya 34
ülkeyi vergi cenneti olarak nitelendirmektedir (European Commission, 2015).
Ayrıca, vergi cenneti olarak nitelendirilen birçok ülkenin uluslararası organizasyonlar ve ikili temaslar sayesinde işbirliğinde bulunma taahhüdünde bulunduklarıdır. “Zamanla, daha çok vergi cennetinin bilgi paylaşımı konusunda anlaşmalar yapmasıyla, kara listedeki vergi cennetleri azalarak Monaco,
Lihtenştayn ve Andora olarak üç ülke kalmıştır” (Gravelle, 2015:5).
“2000 yılında OECD tarafından zararlı vergi rekabeti hakkında ikinci bir
rapor yayınlanmıştır. Söz konusu raporda bir ülkeyi vergi cenneti olarak nitelendirilmesinde kullanılan ölçütlerden “düşük düzeyde vergi uygulanması
ya da hiç alınmaması” ve “fiili faaliyette bulunulmaması” ölçütleri çıkarılmıştır” (Ferhatoğlu, 2006:7). Günümüzde vergi cennetlerini nitelendirirken “vergi
mevzuatının şeffaf olup olmaması” ve “ kişi ve kurumlara ait hesap bilgilerinin
paylaşılıp paylaşılmaması” özellikleri üzerinde durulmaktadır. Küreselleşme
ile birlikte artan sermaye hareketliliği, sermaye birikimi yüksek ülkelerin vergilendirilebilir varlıklarını aşındırarak vergi gelirlerinin kaybına yol açmıştır.
Ayrıca zararlı vergi uygulamalarına başvurmamış birçok gelişmekte olan ülkenin çekebileceği doğrudan ve dolaylı yatırımları azaltmıştır. Tüm bunların
sonucunda küresel finans sistemi içinde bir boşluk oluşmuştur. Yıllar içinde
gerek OECD gerekse sermaye birikimi yüksek olan ülkeler(Özellikle Amerika
Birleşik Devletleri) bazındaki girişimler sonrasında, ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile birlikte çözüm yaratmaya odaklanılmıştır. Fakat yapılan girişimler
daha çok matrah aşınmasına uğrayan mukim ülkenin ilgili mükellefini tespit
etmesine yol açacak olan bilgi paylaşımı konusunda olması dikkat çekmektedir
(OECD, 2015a). Verginin ulusal bir boyutunun olup egemenlik yetkisine dayanması, hiç veya çok düşük vergilendirme yapan ülkelere müdahaleyi zorlaştıran
bir etken olmasından dolayı zararlı vergi rekabetini kökten ortadan kaldırmayı
engellemektedir. Buna çözüm olarak, zararlı vergi rekabeti uygulayan ülkelere
sermaye ihracı yapan kişi ve kurumların yapacağı her türlü ödeme stopaj yoluyla vergilendirilmektedir (Şenyüz vd., 2015:221-222). Bunun sebebi, sermaye
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ihracından kişi ve kurumları caydırmak ve yaşanılacak sermaye kaybını vergi
geliri elde ederek telafi etmektir (Armağan, İçmen, 2012).
Vergi Adaleti Ağı(Tax Justive Network) uluslararası organizasyonunun 2015
yılı finansal gizlilik göstergelerine bakıldığında, dünya da sırasıyla İsviçre, Hong
Kong, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Cayman Adaları, Lüksemburg, Lübnan, Almanya, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri(Dubai) ilk 10’u oluşturmaktadırlar. Finansal gizlilik derecesi ve ülkenin küresel ölçekli finansal payı dikkate
alınarak oluşturulan bu sıralamada 92 ülke arasında Türkiye, 19 sırada yer almaktadır. Fakat sadece ülkelerin küresel finans sistemi içindeki payı bakımından bir sıralama yapmak gerekirse sırasıyla; Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Lüksemburg, Almanya ilk üçte yer almaktadırlar. İsviçre, Cayman
Adaları, Singapur ve Hong Kong küresel ölçekte ağırlık bakımından onları takip
etmektedir.17 Birçok ülke tarafından vergi cenneti olarak listelenen İsviçre, Cayman Adaları, Lüksemburg, Hong Kong ve Singapur gibi ülkelerin küresel finans
sistemi içinde bu denli fazla paya sahip olması, sermayenin vergi cennetlerine ya
da tercihi vergi rejimlerine kaçtığının bir göstergesidir.
2009 yılındaki Londra G-20 zirvesinde, vergi kaçırma ve bankaların finansal gizlilikleri hakkında küresel politika açısından büyük bir çalışma yapılmıştır. Daha sonrasında takip eden dört zirvede, vergi cennetleri üzerinde
çalışılmış ve uluslararası bir ekonomik sorun olarak nitelendirilmiştir. Özellikle 2008 ekonomik krizi sonrasında yaşanan yıkıcı etkiler, küresel düzenlemeleri, vergi cennetlerine yöneltmiştir (Doğan, 2015:163).
Tablo 2: Küresel Finans Sistemi İçinde Sermaye Faktörüne Sahip Ülkeler
ÜLKELER

Sahip Olduğu Sermaye Payı

Finansal Gizlilik Derecesi

Amerika Birleşik Devletleri

%19,603

60

Birleşik Krallık

%17,394

41

Lüksemburg

%11,630

55

Almanya

%6,026

56

İsviçre

%5,625

73

Cayman Adaları

%4,857

65

Singapur

%4,280

69

Hong Kong

%3,842

72

Fransa

%3,104

43

İrlanda

%2,313

40

Kaynak: Tax Justive Network. (2015). Financial Secrecy Index - 2015 Results. Adlı rapordan
uyarlanmıştır. http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/FSI-Rankings-2015.pdf (Erişim:
14.02.2016).
17 Tax Justice Network, Financial Secrecy Index - 2015 Results, 2015. Retrieved February 14, 2016, from http://www.
financialsecrecyindex.com/PDF/FSI-Rankings-2015.pdf
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Günümüzde sermayenin dolaşımı oldukça artmış ve liberal sistemin ve
teknolojik imkânların vermiş olduğu kolaylıklar sayesinde, ülke sınırlarını
aşarak izlenmesi güç hale gelmişlerdir. Sermayenin dolaşım hızının artması,
ülkenin vergi idarelerinin bu faktörleri vergilendirmesini zorlaştırmakta ve
matrah aşınmasına sebep olmaktadır. Özellikle, sermayenin varmış olduğu
ülkenin bilgi paylaşımı ve vergi mevzuatının şeffaflığı konusunda isteksiz
olması, zararlı vergi rekabetini güçlendirmektedir (Özer, 2009:73-74). Mükelleflere ait finansal bilgilerin gizli tutulması, günümüzde vergi cennetlerinin
tanımlanmasında oldukça önem arz etmektedir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığının
birçok türü ile savaşma konusunda gösterilen tüm bu çabalara ve yapılan
çalışmalara rağmen, bu konudaki çözüm arayışları halen yükselerek sürdürülmektedir. Bilhassa yaşanan son küresel krizlerin ortaya çıkmasında vergi
cennetlerinin önemli bir tesirinin olduğu yönündeki görüşler, sözkonusu arayışları daha da önemli kılmaktadır. Diğer taraftan uluslararası düzeyde vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığının önlenmesi konusunda çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olan gelişmiş ülkelerin mali şeffaflık üzerine
samimiyetleri konusunda hala ciddi endişelerin olduğu da bir gerçektir(Kılıç,
Hepaksaz: 2011:32).

Sonuç
Vergi politikasının daha etkin şekilde kullanılıp, büyüme ve kalkınma sürecinde faydalı bir şekilde kullanılmasını sağlayan vergi rekabeti, birçok yönden faydalı olabilmektedir. Vergi sistemlerinin etkinliğini artırabilen vergi
rekabeti, kaynak yaratma ve doğrudan ve dolaylı yatırımları cezbetme konusunda etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu sayede özel kesimin yapmış
olduğu yatırımlar sayesinde kamu kesiminin yatırım yapma gerekliliği de
azalmaktadır.
Vergi rekabeti sonucunda, çeşitli vergi oranı indirimleri ve vergi teşvikleri ile birlikte yatırımcılar üzerindeki vergi yükü düşürülebilmektedir. Fakat
bu vergi yükü düşüşü her zaman yatırım kapasitesinin artmasına sebep olamayabilir. Vergi teşvik ve indirimleri, devletin gelir yapısını negatif yönde
etkileyerek devletin mali yapısında bozulmaya sebep olabilmektedir. Özellikle vergi kapasitesini tam olarak kullanamayan gelişmekte olan ülkelerin
bu tür girişimlerinin küresel ve ulusal boyutta ilgi uyandırmaması, ülkenin
mali yapısını bozabilmektedir. Ayrıca vergi cennetleri, tercihi vergi rejimleri
gibi bir takım ülkelerin bilinçli şekilde tasarladıkları zararlı vergi rekabeti
uygulamaları küresel ekonomik sistemin özgür işleyişine zarar verebilmek-
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tedir. Küreselleşme sürecinde gerçek ve tüzel kişiler, vergiden kaçmak için
vergi cennetlerine kaçmayı tercih edebilmektedirler. Vergi cenneti yönetimleri, sermayesini aktaran kişi ve kurumların bilgilerini paylaşmayarak küresel sistem içine perde çekmektedirler. Bu durum devletlerin vergi gelirlerinin aşınmasına sebep olmakta ve haksız rekabet yaratarak küresel sistemin
işleyişine zarar vermektedir.
Bu nedenle, son dönemde, zararlı vergi rekabetinin ortaya çıkardığı vergi cenneti kavramı, küreselleşme sürecinde uluslararası bütünleşmeler
tarafından(OECD, G20 ve Avrupa Birliği gibi) yükselen bir sorun olarak gösterilmektedir. Çözüm ulusal ve uluslararası düzeyde mali düzenlemelerle
planlanmaktadır. Devletler ve uluslararası örgütler, konuya ilişkin olarak etkin bilgi paylaşımı ve şeffaf vergi mevzuatı üzerinde çalışmaktadırlar. Gerek
toplu gerekse ikili antlaşmalar ile ülkelerin vergi kayıp ve kaçaklarının tespitinin kolaylaşması amaçlanmaktadır.
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Devlet Eğitiminin Eleştirisi
George H. Smith
Ekonomi Profesörü

Çeviren: Hüseyin Vural

Smith devlet eğitimi eleştirisi hakkındaki dizisine, oksijeni keşfeden İngiliz
Joseph Priestley tartışmasıyla başlar.
Seçkin tarihçi Bernard Bailyn, Amerikan eğitim tarihi hakkındaki kitapların, devlet okullarının sözde mükemmel başarılarını anlatmak için bir araç
olarak, öğretmenlik mesleğindekiler için “bir mesleğe başlama yöntemi” olmaya başladığını, 1960 yılındaki kitabında öne sürmüştür. Böyle metinler,
“etkili bir akademik topluluğun patristik edebiyatıydı”1 ve tüm alan, “uzun
süreli akademik iç yetiştirmenin”2 (academic inbreeding) tipik sonuçları olan
yetersizliğin ve ölçüsüzlüğün aşırılığını gözler önüne sermiştir.”
Michael Katz, David Tyack, Clarence Karier, Paul Violas, Colin Greer ve
başkaları tarafından eğitim tarihi üzerine yapılan revizyonist çalışmaların
dışa yansımasının fark edildiği 1970’ler boyunca, bu durum, çarpıcı biçimde
değişti. Bu revizyonist çalışmaların en mühimlerinden birkaçı, örneğin Joel
Spring3 ve E.G. West’in eserleri, liberteryen bakış açısıyla yazılmıştı.

1 Patristik edebiyat, milattan sonra 8.yüzyıldan önce Hristiyanlar tarafından yazılmış çalışmalardan oluşan, Yeni Ahit’i
içermeyen, yazılı kaynaklar bütünüdür. Ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. http://global.britannica.com/topic/patristicliterature (Son erişim:25.02.2016) (ç.n)
2 Akademik iç yetiştirme, (academic inbreeding) akademik çevrede üniversitenin kendi mezunlarını öğretim üyesi olmak
için işe alma uygulamasıdır. (ç.n)
3 Joel Spring’in A Primer of Libertarian Education adlı eseri Türkçe’ye “Özgür Eğitim” adıyla kazandırılmıştır. (ç.n)
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Tarihçilerin bu yeni akımı, Amerika’daki devlet eğitiminin başarısını - devlet eğitimi ile ilgili tepkisel eleştiriye karşın - insanî reformun zaferi olarak
tasvir eden Ellwood Cubberley gibi geleneksel tarihçiler tarafından çizilen
devlet eğitimi hakkındaki pembe tablonun yanlış olduğunu gösterdi. Revizyonistler farklı bir bakış açısı sundular: Vergi destekli zorunlu eğitim için
mücadele siyasi gücün, toplumsal kontrolün ve kayıtsız, güçlü bürokrasinin
tekrar eden bir masalıydı.
Revizyonistler, çocukların refahının (okur yazarlık öğretimi gibi) eğitimde artan devlet müdahalesini arzulayan reformcular için kısmen önemsiz bir
mesele olduğunu iddia ettiler. Bunun yerine, 19. yüzyıl reformcuları zihinlerinde, “göçmenleri Amerikalılaştırma”, Katolikleri “Hristiyanlaştırma”, devlete mutlak saygı göstermeyi öğretme ve statükonun değerlerini aşılama gibi
çeşitli toplumsal amaçlara sahiptiler.
Eğitim tarihi hakkındaki revizyonist çalışmalara, en hafif deyimiyle, hak
ettiği değer verilmemektedir. Bazıları, Amerikan eğitiminin problemlerinden
vesveseli entelektüellerin popüler öcüsü olan kapitalizmi sorumlu tutmaktadır. Örneğin, Kapitalist Amerika’da Eğitim’de4 (1976), Samuel Bowles ve Herbert Gintis “uyuşturucu, intihar, akli dengesizlik, kişisel güvensizlik, cinsel
saldırganlık, depresyon, yalnızlık, bağnazlık ve nefreti…” kapsayan hemen hemen her kötülüğü kapitalizmin üstüne yığmaktadır. Bu, gerçekten kötü bir
haber, fakat kapitalist olmayan ülkelerde böyle problemlerin mevcut olmadığını bilmek en azından iyi bir şey. (Bu tarz Marksist saçmalıklar sadece akademisyenlerin yanına kar kalıyor.)
Biz, iyi revizyonist çalışmalar arasında da tedirgin edici bir kusura rastlıyoruz: Çünkü bu çalışmaların çoğu, 19. ve 20. yüzyıllar boyunca liberteryen
devlet eğitimi eleştirisi geliştirenlere pek kulak vermiyor. Gerçi, serbest piyasa eğitimi savunucuları – veya 19. yüzyıl Birleşik Krallığı’nda kendilerini
tanımladıkları gibi, “İradeciler” (Voluntaryists) – eğitimde devlet kontrolünün, revizyonistlerin sonrasında şikayet ettikleri problemlere yol açacağını
öngördüler.
İradeciler, eğitimin geleneksel tarihinde az bir ilgi gördü. En önemli şahısların birkaçından hiç bahsedilmedi ve oldukça olumsuz bir açıyla anlatıldıkları kadarıyla tartışıldılar. Devlet eğitimi tuzaklarına karşı uyaran ve onun
yerine serbest piyasa eğitimini arzulayan İradeciler, özellikle alt sınıflar için
toplumsal gelişmeye inatçı bir şekilde savunan laissez-faire’in doktriner savu-

4 Samuel Bowles and Herbert Gintis, Schooling in Capitalist America: Educational Reform and Contradictions of Economic
Life, 1976. (ç.n.)
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nucuları olarak, özetle, umursanmadılar. Tüm bunlara rağmen, çoğu İradeci,
eğitimde yenilik yapan kimselerdi. Onlar, tabiri caizse, ödemeye bütçesi yetmeyenler için ücretsiz olan ve gönüllü araçlarla finanse edilen okulları kuran
ve destekleyen, kendi dönemlerinin mütemadiyen eğitimsel yenilikçileriydi.
18. yüzyılın en önemli İradecisi, oksijenin keşfiyle bilinen, başarılı ve çok saygın, meraklı bilim adamı İngiliz Joseph Priestley’di (1733-1804). (Priestley
maden suyunu da keşfetmiştir.) Kendini “liberal üniteryen” olarak tanımlayan
bir papaz olan Priestley, 18. yüzyılın en fazla göze çarpan bilgelerinden biriydi. Benjamin Franklin’in ve diğer seçkin bilim adamlarının arkadaşı olan
Priestley, felsefe, bilim, teoloji, dil bilgisi, Avrupa tarihi, Hristiyanlık tarihi ve
eğitimin yeni metotlarını kapsayan şaşırtıcı konu çeşitliliğinde yüz ellinin üzerinde kitap yazdı.
Ayrıca, Priestley, 18. yüzyılın en iyi ve en tutarlı liberteryen kitapçıklarından biri olan ve önceden yayınlanmış eseri Dr. Brown’nun Eğitim Kanunu Üzerine Notlar’ı içeren Devletin Temel İlkeleri Üzerine Bir Deneme’yi (An Essay on
the First Principles of Government-1771) yazdı. Bu kitapta, Priestley’in devlet
eğitimine ilişkin sert eleştirisini görüyoruz.
Dr. John Brown, İngiliz kültürünün sözde ahlaki çöküntüsünden yakınan
birkaç kitap yazmış ünlü bir yazardı. Sivil Özgürlük Üzerine Düşünceler’de (Thoughts on Civil Liberty) Brown, İngiltere’nin problemlerine çare olması için
Sparta modeli tekçi devlet eğitiminden5 tekrar tekrar alıntı yaptı. Farklılık
ve rekabetin, ilerlemenin (bilhassa bilginin ilerlemesi) gerekli önkoşulları
olduğuna inanan Priestley, bunların hiçbirine değer vermezdi. Sparta, antik
dünyadaki “bizim yorumladığımız en kötü devlet”ti, “insanı onun doğal haklarının en azıyla koruyan ve üye olabilmek için tercihin en az olduğu hayatı
isteyen insanın devletiydi.” Priestley devam ediyor:
“Tüm komşu ülkelerde, yaşam sanatları gelişirken, Sparta onun eskiden kalma barbarlığını
devam ettirdi ve yaklaşık 100 yıla yakın süre zarfında (Yunanistan’ın geri kalanında, bilim ve
sanatın en verimli olduğu dönemini içeriyor) ne bir şair ne de bir hatip, tarihçi veya ressam yetiştirdi. Bence, hayatın kısmen zevk alındığı ve zihnin ve bedenin kabiliyetlerinin tam kullanıma
ve doyuma sahip olduğu Atina’nın karışık hali Sparta’nın vahşi homojenliğine tercih edilirdi.”

Priestley, her toplumda bazı sabit kuralların var olması gerektiğini anlamıştır; ama sınırlı devlet taraftarı olarak, tamamen güce dayanan devlet
kurumlarının “toplumun hoşgörülebilir düzenini” sağlayabilmek için ihtiyaç
duyulan en azla sınırlamayı gerektiğini savunmuştur. Buna göre, dini, ticari
ve eğitim aktivitelerini kapsayan tüm toplumsal kurumların bu hukuki çer5 Eğitimde Sparta modeli hakkındaki ayrıntılı bilgiye yazarın linkteki yazısından ulaşabilirsiniz. http://www.
libertarianism.org/publications/essays/excursions/roots-state-education-part-1-spartan-model (Son erişim:
25.02.2016) (ç.n.)

102 | George H. Smith

çeve içinde kendiliğinden bir şekilde gelişmesi için serbest bırakılmaları gerekir: “Bu bir evrensel kuraldır, gelişme durumunda olan her şeye daha fazla
özgürlük verilirse, o daha mükemmel olacaktır.”
Elektriğin Tarihi ve Mevcut Durumu (History and Present State of Electricity-1767) kitabının önsözünde, Priestley bilim tarihinin insan bilgisinin
ilerlemesinin en iyi örneğini sağladığını iddia etmiştir: “İnsanın, idrakinin
en büyük faydasını, en soylu nesneleri anlayarak ve bunların güçlerini arttırarak; doğanın güçlerini elde ederek ve onu kendi bakış açısına yöneltmesi
yoluyla, insanlığın güvenliğinin ve mutluluğunun her gün gelişiyor olması
sayesinde elde ettiğini anlamış olduk.”
Çoğu Aydınlanma düşünürleri gibi, Priestley düzgün şartlar sağlanırsa,
bilginin süresiz olarak ilerlemeye devam edeceğine inandı. Fakat devlet eğitimini tavsiye eden çoğu Aydınlanma düşünürlerine karşın Priestley, ilerleme
için eğitim serbestliğini gerekli saymıştır. Devletin Temel İlkeleri Üzerine Bir
Deneme’de (An Essay on the First Principles of Government) ifade ettiği gibi:
“Eğer eğitimi, ona en çok benzer olan diğer zanaatlerle benzerliği üzerinden tartışırsak, kullanılmış, mükemmel hale getirilmiş insan doğasını, sınırsız özgürlüğe izin vererek ve hatta insan
doğasını yönetmedeki fütursuzluk nedeniyle, anlamayı hiç bekleyemeyiz. Görünürde düzensiz
ve yeni eğitim yöntemlerinden, belki, olağanüstü ve olağandışı ortaya çıkabilir. En azından,
böyle üretimlere adil fırsatlar oluşacaktır. Eğer bahsi geçen garip ve alışılmamış bir şey bu
sınırsız eğitim serbestliğinden dolayı oluşacaksa, insana, hayata dair farklı müesseseler, böyle
sıra dışı dâhilere istihdam sağlayacak gücü bulabilir.”

Priestley Sparta modeli üzerine başka bir eleştiriyle devam eder. Onun
tercihinin, serbest piyasa eğitimi olan Atina modeli olduğu açıktır:
“Eğitim, en kapsamlı tanımıyla ele alınırsa, tam olarak “insanı inşa eden” şeydir. Eğitime ilişkin
bir yöntem, haliyle, sadece bir tür insan yetiştirir; ama daha mükemmel olan insan doğası onun
yatkın olduğu çeşitlilikten oluşur. Eğitimle ilgili tekçi ve standart sistemler aracılığıyla insanlığı
her zaman aynı tutmaya gayret etmek yerine, daha fazla çeşitlilik yaratmak için umut vaat
eden her şeyi içeren serbest anlayışı müsaade edilmelidir. Atinalıların çoğulcu karakteri, Spartalıların tekçi karakterine veya herhangi bir homojen ulusal karaktere kesinlikle tercih edilirdi.
Özgün karakterlerin büyük bir çeşitliliğini içeren Atina sisteminin, evrensel olarak İngiltere’nin
yararına olduğu düşünülebilir mi? Ve, bu nedenle, bu sistem Fransa’ya, İspanya’ya ve İtalya’ya
tercih edilebilir mi?
Tekçilik hayvan yaratılışının bir karakteristiğidir.”

Priestley’in devlet eğitimine muhalefeti, soyut teorinin ötesine dayanır.
Priestley’in döneminde, varolan eğitim kurumları Oxford ve Cambridge, yozlaşmaları nedeniyle, bazı saygın İngiliz entellektüelleri tarafından sert eleştirilere hedef olmuştu. Yazılarım ve Hayatımdan Anılar (Memoirs of My Life
and Writings) adlı kitabında Edward Gibbon — gelmiş geçmiş en mükemmel tarihi eserlerden biri olan Roma İmparatorluğu’nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi 1776-1788 (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire) yazarı
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-“Magdalen Koleji’nde (Oxford Üniversitesi’ndeki kurucu kolejlerden biri) on
dört ay geçirdiğini, bu on dört ayın tüm hayatındaki en boş ve yararsız dönem
olduğunu” yazdı. Gibbon’a göre, “Oxford’da profesörlerin önemli çoğunluğu,
uzun yıllar boyunca öğretim kisvesi altında her şeyi boş vermişlerdi.”
“İnanılmaz gelebilir ancak Oxford’da yaşamış biri olarak düşüncelerimi siyasal bilgeliğe ve
efendi ahlakının olumlu ve tarafsız şahitliğine dayandırmak zorundayım. Dr. Adam Smith, Oxford profesörlerinin öğrenci sayısını artırmalarını ve öğrencilerin şükranını hak etmelerini zorlaştıracak gönüllü bağışlarla maaşlarının ödenmesi yerine çalışmak zorunda veya denetlenme
endişesi olmaksızın sabit maaş rahatlığında güvende olmalarını, onların tembelliklerinin nedeni olarak saptamaktadır.”

Akademik memuriyet Oxford ve Cambridge’de durgunlaşmaya neden
olurken, rekabetçi İskoç Üniversiteleri, Amerika’dan ve Avrupa’dan en iyi profesörlerin ve öğrencilerin çoğunu çekerek Avrupa’nın en ünlü üniversiteleri
haline geldi.
İngiltere’de, Muhalifler veya Anglikan kilisesine bağlı olmayanların —
yani, Anglikan Kilisesi’nin “Dinin 39 Maddesi” metnine taraftar olmayı reddedenlerin — Oxford ve Cambridge’da okumaları yasaklanmıştır. O üniversitelerin durgun hali göz önünde tutulduğunda, bu gelişme, ‘her işte bir hayır
olduğunu’ ispatlamıştır. Muhalifler “Muhalif Okullar” (Dissenting Academies) olarak bilinen kendi okullarını kurdular ve bu özel kurumlar genellikle
bilimdeki en son gelişmeleri öğreterek İngiltere’nin en yenilikçi okulları oldular.
Eğitimin ironisi, eğitim kalitesindeki üstün olan müesses üniversiteleri
yasadışı ilan etmesidir. Fakat, bu Warrington Akademisi’nde (Liverpool’da)
1761’den başlayarak altı yıl ders veren Joseph Priestley’i heba etmemiştir.
Priestley’in İngiliz Başbakan’ına yazdığı mektuptaki gibi:
“Bize karşı üniversitelerin kapısını kapatmakla ve öğrenme araçlarını kendinize saklı tutmakla,
bizi cahil bırakmayı ve size daha az rahatsızlık vermemizi sağlamak konusunda muktedir olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat, aşağılayıcı ve adaletsiz bir şekilde, öğrenmenin merkezinin dışında bırakılmamız ve kendi aramızda bilimsel eğitim için büyük masraflar karşılığında
bulduğumuz çarenin işlemesiyle bizler, daha aydınlanmış bir dönemde şekillenmiş, çok daha
özgür ve bu nedenle gerçekten özgür, eğitime cevap verecek daha iyi hesaplanmış kurumlarımızla avantaja sahibiz. Bu yüzden, sizin üniversiteleriniz tepeler ve barajlarla korunmuş durgun
su havuzuyken, biz doğal yatağında ilerleyerek tüm ülkeyi bereketlendiren nehirler gibiyiz.”

Libertarianism.org sitesindeki ilk makalemde,6 vicdan hürriyeti talep eden
bir liberteryenin bu hürriyeti dinden başka diğer alanlara nasıl genişletilebileceğini tartışmıştım. Bu tartışma, eğitim özgürlüğü için Priestley’in nezdinde yapılmış olan çağrının aynısıdır. Onun, “Birmingham Sakinlerine Hitaben,
6 http://www.libertarianism.org/publications/essays/excursions/religious-toleration-versus-religious-freedom (Son
erişim: 25.02.2016)
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Tanıdık Mektuplar’da (Familiar Letters, Addressed to the Inhabitants of Birmingham-1790), belirtmiş olduğu gibi “Herhangi bir kişinin neden başka bir kişinin dini için yaptığı ödemeden daha fazla, başka bir kişinin dil bilgisi, felsefe
veya herhangi bir şeyi öğrenmesi için ödeme yapmaya zorlanmasına bir sebep göremiyorum.”

Hayekyen Ebeveyn Hakları Teorisi*
Steve Horwitz
Ekonomi Profesörü

Çeviren: Abdulkadir Pekel

Son birkaç on yıl, anne-babaların çocukları üzerinde uygulamak istedikleri
denetimde çarpıcı bir artışa sahne oldu. Kontrole yönelik bu istek, çocukların
özgürlük sahasını yavaşça sınırlayan, polis ve okullar gibi, çeşitli kurumlar
tarafından pekiştirildi. Örneğin yerel polis, çocuklarının yalnız başına okula gitmesine ya da parkta oynamasına izin veren anne-babaları tutukluyor.
Bu durum karşısında, çocukları için ne derecede özgürlüğün doğru olduğuna
karar verme yetkisinin anne-babalara bırakılmasını hedefleyen “free-range
kids”1 hareketinin doğuşuna şahitlik ettik.
Liberteryenler bu hareketin doğal müttefikleri; buna ek olarak, ebeveynlik
haklarını meşru olduğu üzere kullanan, çocuklarını nasıl yetiştireceği konusunda en iyi kararı uygulayan anne-babaların yerel makamlar tarafından tutuklanmasından rahatsızlık duyan liberteryen harici düşünce ekollerine mensup kişilerin sayısı giderek artıyor. Öte yandan, liberteryenlerin, çocuklara
özgür alan bırakan ebeveynliğe biraz entelektüel destek sağlayabilecek tutar-

* “A Hayekian Theory of Parental Rights”, Policy Report, Cato Institute, 2015.
1 Türkçeye “açık alan çocukları” olarak çevrilebilecek bu ifade, çocukların yaşlarına ve dönemlerine uygun olduğu
ölçüde özgürce hareket edebilmeleri yönünde teşvik edilmeleri gerektiğini ileri süren “free-range parenting”
anlayışı ile ilgilidir. (çevirenin notu).
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lı bir ebeveyn hakları teorisi var mı? Bence var ve bu, F. A. Hayek’in anlayışında bulunabilir.
Binlerce sayfalık yazılı çalışmalarında Hayek, toplumsal kurumların en
önemlilerinden biri olan aileden, dikkat çekici oranda az bahsetmiştir. Diğer birçok klasik liberal gibi, o da önemli sosyal normların ve değerlerin
yayılmasında ailenin önemine işaret etmiştir, fakat ailenin gerek genel olarak
toplumsal düzende, gerekse klasik liberal bir toplumun kuruluşunda anahtar
bir kurum olarak oynadığı rol hakkında neredeyse söyleyecek başka bir şeyi
yoktur. Hayek’s Modern Family: Classical Liberalism and the Evolution of Social
Institutions adlı kitabımda (Hayek’in Modern Ailesi: Klasik Liberalizm ve Toplumsal Kurumların Evrimi) Hayek’in entelektüel çerçevesini ailenin tarihi,
modern dünyadaki işlevleri ve klasik liberallerin aile politikasına ilişkin konularda nasıl düşünebileceği konularına uygulayarak bu boşluğu doldurmaya çalışıyorum. Tartıştığım konulardan biri de ebeveyn hakları meselesi. Heyekyen anlayışın bizi, ebeveyn haklarının güçlü bir savunusunu sergilemeye
ve açık şiddet ya da istismar olayları hariç, ailelere müdahale edilmesi durumunda, müdahaleyi gerçekleştirenlerin üzerine yüksek ispat yükü yüklemeye sevk etmesi gerektiğini ileri sürüyorum. Ayrıca, ebeveyn hakları çocukların korunmasına yönelik bir yükümlülüğü de beraberinde getirir.

Güçlü Ebeveyn Hakları İçin Hayekyen Bir Argüman
Bilginin dağınık, bağlamsal ve genelde örtük olması fikri, Hayek’in entelektüel çerçevesinde anahtar roldedir. Hiç kimse her şeyi bilmez; seçeneklere
ve yapılan seçimin doğrudan sonuçlarına en yakın olan kişiler, ne yapmak
gerektiğini bilme noktasında en iyi pozisyondadır. Bu argüman Hayek’in
sosyalizme yönelik itirazlarının ve piyasa savunusunun çekirdeğidir: İyi tanımlanmış ve iyi korunan mülkiyet hakları ile insanların, yerel bilgilerini,
kaynakların en iyi şekilde kullanımını sağlamak üzere geliştirmelerine ve
bu bilgilerden yararlanmalarına zemin hazırlarız. Aynı şekilde, çocuğu için
neyin en iyi olduğunu bilen kişi; gerekli dürtülere ve ilgili en iyi bilgilere
sahip olan ebeveyndir. İyi tanımlanmış ve iyi korunan ebeveyn hakları, annebabaları bu bilgilerle hareket etmeye teşvik eder ve böylece çocuklar için en
iyi sonuçların ortaya çıkmasını sağlar.
Ailedeki samimi ortam, anne-babalara çocukları hakkında derinlemesine
ve çoğu zaman örtük bilgiler temin eder, ki bu bilgiler toplumsal kural ve
yargıların yayılması için en etkili yolları bulmakta kullanılabilir. Ebeveynçocuk uyum sürecinin büyük bir bölümü taklit ile işler. Taklit, açıkça dile
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getirilemeyen bazı bilgilerin aktarılmasında bir araçtır. Aile, bu şekilde taklit
yoluyla öğrenme için ideal bir ortam temin eder.
Anne-babalar bu davranışların öğrenilip öğrenilmediğinden emin olma
konusunda da güçlü dürtülere sahiptir. Aile, uygun davranışın ebeveyn-çocuk ilişkilerini daha düzgün hale getirdiği, toplumsal etkileşimin başlıca alanı olma özelliğini sürdürmektedir. Bu sorumluluğu kısmen anne-babalar taşır çünkü geniş ailenin diğer üyeleri, kendi çocuklarının yanlış davranışları
sebebiyle olumsuz şöhretin dışsal etkilerine katlanmak zorunda olabilirler.
Toplumsal ilişkilerin kurallarını öğrenmeyen çocuklar anne-babalarının doğrudan ya da dolaylı olarak sıkıntı yaşamasına yol açar, bu sebeple anne-babalar, çocukların münasip kuralları öğrenmesini sağlama yönünde inisiyatif
alırlar.
Bu Hayekyen sosyalleşme sürecinde ailenin rolü okullar, ibadethaneler ve
sivil toplumun diğer unsurlarıyla tamamlanır. Ancak, bu unsurlardan hiçbiri
ailenin yerini tutamaz. Çocuk yetiştirme konusunda yönetim sorumluluğunun ebeveyne bırakılması, çocuk hakkında ilgili kararın verilmesi hakkını,
çocukla ilgili en çok bilgiye en güçlü dürtülere sahip olanlara, yani ebeveyne
verir. Çocukların velileri açık bir şekilde tanıdığı ve bu velilerin gerekli bilgi
ve güdülere sahip olduğu yerde çocuklar, ailenin Hayekyen işlevleri olan, anne-babanın davranışlarını örnek almaya ve toplumsal davranışla ilgili sözlü
olarak eğitilmeye daha yatkın olacaklardır. Sorumluluğun dağınık olduğu ve
yetki sahibi olanların gerekli bilgi ve güdülenmelere sahip olmadığı yerde
ise, diğer alanlarda karşılaşmaya alışık olduğumuz aynı bildik problemlerle
yüz yüze gelmeyi bekleriz. Sonuç olarak, çocuk yetiştirme meselesini “köy
halkına” bırakarak başarıya ulaşma şansı, tarım ya da endüstri yönetimini
“köy halkına” bırakarak başarılı olma şansından daha fazla değildir.2

Anne-Babalar, Çocuklarını İhmal Edebilir mi?
Ebeveyn hakları konusunda en ayrıntılı ve adı çıkmış liberteryen tartışmalardan biri Murray Rothbard’ın Ethics of Liberty (Özgürlük Ahlakı) kitabındadır. Rothbard, geleceğin yetişkinleri olma özelliklerinden dolayı çocukların,
ferdî otonomi3 hakkına sahip olduklarını haklı olarak ileri sürmektedir. Bu,
onlara yalnızca anne-babalarının mülküymüş gibi davranılmasını engeller.

2 Yazar, çocuk yetiştirmenin bütün bir toplumun görevi olduğu, çocuğun sağlıklı bir yetişkin olmasında bütün bir
toplumun etkin rol oynadığı anlamına gelen “It takes a village to raise a child” atasözüne gönderme yapıyor.
(çevirenin notu.)
3 Orijinal metinde geçen ifade “right of self-ownership”tir. Bu ifade ile kastedilen, bireyin fiziksel ve zihinsel bütünlüğü
üzerinde karar verme hakkının, yine bireyin kendisine ait olmasıdır. (çevirenin notu.)
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Ancak, Rothbard yine iddia etmektedir ki, çocuğun ferdî otonomi hakkına sahip olması, başkalarını, ve bu arada anne-babayı, bu hakkı çiğnemekten men
etmesine rağmen, çocuğun bu hakkı anne-baba nezdinde çocuk için “besleme, giyimini temin etme ya da eğitme hukuki yükümlüğü”4 yaratmaz. “Bu
yüzden hukukun, ebeveyni bir çocuğu beslemesi veya canlı tutması yönünde
zorlaması uygun değildir.” Başka bir ifade ile, anne-babalar çocuklarını istismar edemez ama ihmal edebilir. Onların bu davranışları, gayrı-ahlaki olabilir,
ama bu davranışın yasa-dışı olarak değerlendirilmesi uygun değildir.
Rothbard’ın argümanındaki temel varsayım şöyledir: Ebeveynlik beslemek ve giydirmek yükümlülüklerini içerirse, bu, anne-babaların olumlu
edimde bulunmaya zorlanmaları anlamına gelir ve bu durum ebeveyni kendi
haklarından mahrum kılar. Çünkü Rothbart’ın liberteryenizm anlayışı kökenini doğal haklar teorisinde bulur ve onun “saldırmazlık aksiyomu” dediği
şeyle başlar, buna göre devletin (zor kullanmayı kendisi başlatmamış olan)
bireyi belirli bir şekilde davranmaya zorladığı her durum kişinin saldırıya
uğramama temel hakkının ihlali anlamına gelir. Bu argümana cevap, annebabaların, çocuk dünyaya getirerek, çocuklarını koruma yükümlülüğünü bir
şekilde gönüllü olarak kabul ettikleri yönündedir, bu yüzden çocuk sahibi
olmak anne-babalar nezdinde bir nevi sözleşmesel bir yükümlülük getirir.
Bu durumda anne-babaların çocuklarını ihmal etmemesini sağlamak bir zor
kullanma meselesi değil, sözleşmenin meşru bir biçimde icra edilmesi meselesidir.
Rothbard’ın bu eleştiriye cevabı, “yaratma argümanı” dediği şeyin tuhaflığını gözler önüne sermek amacıyla birkaç karşı örnek getirmek olmuştur.
Rothbard haklı olarak, bir önceki paragraftaki eleştirinin tecavüz sonucu dünyaya gelen çocuk için nasıl doğru olabileceğini sorar. Ama sonra; üvey ebeveynlik, koruyucu ebeveynlik ya da himayenin, eğer bu durumlardaki anne
ya da babalar çocuğun dünyaya getirilmesinde rol oynamamışsa, nasıl meşru
olabileceğini de sorar. Rothbard bu tartışmada, çocuğu koruyup gözetme yükümlülüğünün yalnızca çocuğun dünyaya gelmesine cinsel birleşme yoluyla katkıda bulunmaktan, yani biyolojik faktörden değil; bir çocuğu “birisinin
çocuğu” yapmaya ilişkin yasal varsayımlardan geldiği fikrini gözden kaçırmış görünmektedir. Çoğu vakıada biyolojik faktör ve yasal varsayımlar bir
arada bulunur, biyolojik anne-babalar çocuğa sahip çıkma yönünde harekete
geçerler ve böylece çocuğu sahiplenmekle beraber gelen bazı yükümlülüklere
de rıza gösterirler. Öte yandan, üvey anne-babalar, ebeveyn haklarını elde
edebilmek için, belki de biyolojik ebeveynlerden bile daha açık bir biçimde,
4 İtalik vurgu orijinal metne ait. (çevirenin notu.)
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yasal sistem içinde icraî adımlar atmak zorundadırlar; ki bu durum, üvey anne-babaların, ebeveyn haklarının yanında, çocuğa yönelik bazı sorumlulukları kabul ettiklerinin daha açık bir göstergesidir. Rothbard’ın değindiği diğer
tüm örnekler aynı türden bir analizle cevaplanabilir.
Anne-babaların ebeveyn haklarını ileri sürerek ve buna mütekabil yükümlülükleri kabul ederek çocuğa kendi çocukları gibi muamele etmek üzere
olumlu edimde bulundukları anda ebeveyn yükümlülükleri ortaya çıkar. Bu
bağlamda, çocuğu hastaneden alıp eve götürmek, sahipsiz bir mülk üzerinde
hak iddia etmeye5 benzer: Anne-babalar çocuğun kendilerine ait olduğunu
başkalarına ilan ederler ve böylece ebeveyn haklarının uygulanmasıyla gelen
koruma sorumluluklarını kabul ederler. Eğer insanlar dünyaya getirdikleri
çocuğun bakımını üstlenmek istemiyorlarsa, çocuğun bakımını üstlenmesi
için bu hak ve sorumlulukları kabul eden bir başkasını bulmakla yükümlüdürler.
Çocuklar korunmak zorundadır ve bu korumayı sağlayan kişinin kim olacağına karar vermek çocuğun elinden gelmez. Bu sebeple, ebeveyn hak ve
sorumluluklarını kabul ettiklerinde, anne-babaların tarafı oldukları anlaşma
doğrudan çocukla yapılmaz. Bu, çocuk dışındaki herkesle yapılmış zımni bir
anlaşmadır ve bu anlaşma anne-babaların çocuğun korumasını sağlamak ya
da sağlayacak birini bulmak yönündeki de jure6 yükümlülüklerini ortaya çıkaran ebeveyn haklarını kullanmaya de facto7 olarak başladıkları anda oluşur.
Her türlü istismar, şiddet ve aşırı ihmalin liberteryen bir dünyada dava edilebilir olmasının sebebi budur. Ebeveyn haklarını kabul etmek, ancak bu haklarla beraber gelen yardıma muhtaç çocuğun bakım yükümlülüklerini reddetmek, bir tür sözleşme ihlalidir. Tekrar etmek gerekirse, mevzubahis zımnî
sözleşme çocukla değil, çocuk dışındaki herkesle yapılmış bir sözleşmedir.
Küçüklerin yardıma muhtaç durumu göz önüne alındığında, birinin onların
bakımını üstlenmesi gerekir ve ebeveyn haklarını kullanma yönünde hareket
edenler eş zamanlı olarak bakım yükümlülüğünü kabul ettiklerini topluma
ilan ederler. Tarih boyunca vaftiz, isim koyma, namakaran8 gibi çeşitli törenlerle bu fikri sürdüren bir çok dini geleneğe şahitlik ettik. Bu gelenekler, ebeveyn haklarının elde edilmesi ve sorumlulukların kabul edilmesinin topluma
ilanının önemi sebebiyle varlıklarını devam ettirdi.
5 “sahipsiz bir mülk üzerinde hak iddia etmek” olarak çevirdiğimiz ifade, orijinal metinde “homesteading” olarak
geçmektedir. Bu kavram sahipsiz bir malın mülkiyetinin, bu malı sahiplenmek anlamına gelecek bazı davranışlar
sergilenerek iktisap edilmesi durumunu ifade eder (homestead principle). (çevirenin notu.)
6 “hukukî”. İtalik vurgu çeviriye ait. (çevirenin notu.)
7 “fiilî”. İtalik vurgu çeviriye ait. (çevirenin notu.)
8 Hindu geleneğinde bebeğe isim verme töreni. (çevirenin notu.)
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Rıza Çeşitleri
Rothbard’ın argümanının dayandığı nokta, klasik liberal gelenekte hak ve
sorumlulukların meşrulaştırılmasında rızanın merkezîliğidir. Rızanın model
örneği uzlaşılmış değiş-tokuşa ilişkin yazılı sözleşmede gördüğümüz açık rızadır. Öte yandan, hukuk felsefecisi Tom W. Bell’in ileri sürdüğü gibi, bu tür
rıza, bir davranışın geçerliliğini meşrulaştırma kabiliyeti değişkenlik gösterecek olan, derecelenmiş rıza ve reddetme ölçeğinin bir ucunda yatar. Bell’in
ölçeği “açık rıza”dan “zımni rıza”ya oradan da “varsayımsal rıza”ya geçer ve
varsayımsal, zımni ve açık reddetme şeklinde devam eder. Tıpkı her iki tarafın belirli edimleri gerçekleştirmeye yönelik anlaşmasını gösteren sözleşmesel dilin rızanın en güçlü biçimi olması gibi, belirli edimleri kabul etmeme
yönündeki iradeyi gösteren açık sözleşmesel dil de reddetmenin en güçlü
biçimidir.
Bell’in dereceli rıza çerçevesi, bize, anne-babaların ebeveynliğin hak ve
yükümlülüklerini kabul etme süreçleriyle ilgili konuşma yöntemi verir. Evlat edinme, ki burada anne-babalar ebeveynlik haklarını elde edebilmek için
icraî yasal adımlar atarlar, açık rızanın birçok karakteristik özelliğini taşır.
Çocuk dünyaya getirmek ve bu çocuğu hastaneden alıp eve götürmek ise, aksine, evlat edinmedeki yasal süreçte görülen açık rızayı içermez. Bell’in vurguladığı gibi, açık rıza, rızanın vasıflanlanmasında standart olma özelliğini
sürdürmektedir ve diğer biçimdeki rızalar açık rızaya yakın oldukları ölçüde
güçlüdür. Biyolojik ebeveynler açık rıza yönünde hiçbir adım atmamalarına rağmen, çocuk yapmaya, hamileliğin sürdürülmesine ve doğumdan sonra
çocuğun evde tutulmasına ilişkin açık kararlar silsilesi, açık rızaya yakın bir
dereceye gelen çok güçlü bir zımnî rıza oluşturmaktadır; anne-babaların yasal hak ve yükümlülükleri kabul ettiklerini açıkça beyan ettikleri tek bir an
olmasa bile.
Dereceli rıza yaklaşımı, Rothbard’ın anne-babaların yasal olarak çocuklarını ihmal edebilmeleri gerektiği yönündeki, mantıken tutarlı ama nahoş
yargısından kurtulmamıza da imkan verir. Rızanın açık rıza ile rıza vermeme
arasında değişen iki seçenekli bir karar olmadığını kabul ettiğimizde, ebeveynin çocukla ilgili yükümlülükleri görüşünü inşa edebiliriz. Bu yükümlülükler, anne-babaların ebeveyn haklarını ileri sürmek amacıyla çeşitli biçimde
hareketler sergileyerek üstlendikleri sorumluluklara ilişkin açık ya da zımnî
kabullerinden doğar. Hak çıkarma özelliğine güçlü bir biçimde sahip olan
çeşitli rıza biçimleri vasıtasıyla bu sorumluluklar kabul edildikten sonra, bu
sorumlulukların yerine getirilmesinde kusurluluk, kanuni işlem için meşru
temel teşkil edecektir.
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Ebeveyn Haklarının Karşılaştırmalı Politik Ekonomisi
Ebeveyn hakları ve yükümlülükleri hakkındaki bu yaklaşım kamu politikasına nasıl aktarılacaktır? Gazeteler çocuklarının yüksek menfaatlerine açıkça
aykırı kararlar veren anne-babalar hakkındaki haberlerle dolu. Bu vakıalar
devlet ya da başkalarının söz konusu ebeveyn davranışlarını durdurmak üzere harekete geçmesini zorunlu kılar mı? Ve anne-babalar mükemmel değilse,
devlet ya da aileye müdahalede bulunan başka kurumların onlardan daha iyi
ebeveynlik yapacağı kesin mi?
Hayek’in temel anlayışlarından bir diğeri de; hiçbir toplumsal kurum dizisinin, insan davranışları hakkında baştan sona bütün bir bilgi ve güdülenme
çeşitliliği üzerinde hareket edemeyeceğidir. Bunun yerine, daha iyi çalışan
kurumları aramalıyız ve daha iyiye karar vermede Hayek’in standardı, kurum içi aktörlerin yanlışları konusunda, onları bilgilendiren ve bu yanlışların
düzeltilmesi için teşvik edici yerleşik güçlü yöntemler geliştiren kurumları
tercih etmekten yana olmuştur. Seçilen kurumlar dizisinde yalnızca kusur
olması, başka bir alternatifin tercih edilmesi için kendiliğinden bir sebep teşkil etmez. Alternatifin, mevcut düzenin hatalarından gerçekten ders çıkarıp
çıkarmadığını sormamız gerekir. Bu çerçeveyi kusurlu ebeveynlik ve devletin
rolü meselesine de uygulayabiliriz.
Fiziksel istismar haricinde, çocuğun ihmale uğradığı bir durumu düşünün. Anne ve baba devamlı olarak sıcak kıyafet, düzenli ve besleyici beslenme
ya da tıbbi bakım temin etmek açısından çocuklarına yeterince özen göstermiyor. Ayrıca çocukları kimsenin gözetiminde olmadan uzun süre evde yalnız başına de bırakıyorlar ve çocuklardan hiçbiri 10 yaşından büyük değil.
Çocukların hiçbir yakın fiziksel tehlikeyle karşı karşıya olmadığını varsayın.
Bu durumu “ebeveyn kusuru” olarak nitelemek ve çocuk koruma servisinden
olaya müdahale etmesini, hatta belki çocuğun bu evden alınması istemek cazip görünebilir. Bu cazibe karşısında sormaya değer ilk Hayekyen soru, “ve
çocuklara ne yapmalı?” şeklindeki karşılaştırmalı sorudur. Devletin çocuklar
için bakım sağlaması alternatifi, çocukların hal-i hazırdaki durumundan, son
kertede gerçekten daha iyi midir?
Alternatifin koruyucu aile olduğunu düşünün. Koruyucu aile kurumunun
bir ilerleme sağlayacağında kuşku duymak için; koruyucu ailelerin, özellikle
de çocuğun gerçekten velisi gibi davranma saikinin daha zayıf olduğu kısa
süreli yerleştirmelerin, problemleriyle ilgili yeterince ampirik delil mevcut.
Küçük çocukların anne-babalarından alınarak yabancılara verilmesinin, onlar
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üzerinde oluşturacağı psikolojik etkileri de hesaba kattığımız zaman, karşılaştırmalı analizde aileye müdahale etme fikri iyice zayıflıyor.
Buna ek olarak, kusurlu ebeveynlik durumlarında kusurlu anne-babaların
daha iyi performans göstermesine yardım etmek için; devreye sokulabilecek
devlet dışı sivil toplum kuruluşlarının (örneğin, bir dini kuruluş, bir semt
grubu, geniş ailenin üyeleri vs.) mevcut olup olmadığını da sorabiliriz. Özel
olarak ihmal örneğinde, sorunlar çoğu zaman, yalnızca kötü ebeveynlikten
ziyade, ekonomiktir. Anne-babalar başkalarının yeterli olarak göreceği derecede bakım sağlayabilmek için fazla fakir olabilirler ve/ya o kadar çok çalışıyorlardır ki çocukları gözetmek; yemek yapmaya, alışveriş etmeye ya da
çocukları doktora götürmeye zaman bulmak çok zorlayıcı olabilir. Bu durumlarda, yukarıda değinilen sivil toplumdaki çözüm çeşitleri, aslında çocuğu iyi
niyetli anne-babaların evinden ayırmaya göre çok daha uygundur. Hayekyen
perspektife göre devlet müfahalesinin karşı karşıya olduğu problemlerden
biri, bir çözüme ulaşmak için her olayın gerekli bütün detaylarını yeterince
bilme problemidir. Genel olarak, aileye en yakın olanlar mevcut problemleri
bilmek açısından en iyi konumdadırlar; etkili bir çözüm hayal ederler ve bu
bilgiyle hareket etme saikine sahiptirler. Ailenin yerel çevresi ile karşılaştırıldığında, onlarca dosya sahibi bürokratların yeterli bilgi ve güdülenmeye
sahip olmaları olası değildir.
Aile hakkındaki özel konularda pek fazla yazmamış olmasına rağmen,
Hayek’in teorik çerçevesi; güçlü ebeveyn haklarına neden sahip olmamız
gerektiği, neden bu hakların çocuğu koruma yönünde bazı yükümlülüklere
karşılık geldiği ve ebeveynlikte kusurlu hareket etmenin devlet müdahalesi
için neden yeterli şart olmadığı ile ilgili düşünmek için bize yol gösteriyor.
Hayek’in daha doğru anlaşılması, ailelere yönelik bu tür müdahalelerin hem
gereksiz hem de amaca aykırı olduğunu anlamamız için bize yardımcı oluyor ve böylece free-range kids hareketi ve onun mücadelesi –ki bu mücadele,
ifadesini Yüksek Mahkeme’nin 1925’teki bir kararında “anne-babaların ve vasilerin, kontrolündeki çocukların yetiştirilmesi ve eğitimini yönetme özgürlüğü” sözleriyle bulmuştur– için entelektüel destek sağlıyor.
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Öz
Bu makalenin amacı, Avusturyalı iktisatçı Friedrich von Hayek’in sosyal, iktisadi ve siyasal teorisi arasındaki bağı ortaya koymaktır. Her bir teori bir yapıya tekabül eder. Yapıların oluşturduğu genel sistemin varlığını devam ettirebilmesi için, yapılar arasında dolayısıyla da teoriler
arasında bir uyum olması gerekir. Hayek’in genel teorisinin merkezinde kendiliğinden doğan
düzen yer alır. Kendiliğinden doğan düzenin teminatı olan bireycilik ve özgürlük sosyal yapıyı;
rekabet ve mülkiyet iktisadi yapıyı; demokrasi ve kanun hâkimiyeti ise siyasi yapıyı şekillendirir. Bu üç yapı arasında da bir uyumdan bahsedilebilir. Hayek, siyasi ve iktisadi yapı arasındaki
uyumu piyasa; siyasi ve sosyal yapı arasındaki uyumu demarşi, iktisadi ve sosyal yapı arasındaki uyumu ise katallaksi üzerinden ifade eder.
Anahtar Kelimeler: Hayek, Demarşi, Katallaksi, Piyasa, Kendiliğinden Doğan Düzen.
Abstract
This study intends to uncover the relation between social, economic and political theories of
Friedrich von Hayek who is the Austrian economist. Each theory corresponds to one specific
structure. As proceeding of the mainstream system formed by structure, it is necessary to
be a conformity between the structures thereby between the theories. Spontaneous order
is the center of Hayek’s grand theory. Individualism and liberty which are the warranties of
spontaneous order, shape the social structure; competition and property shape the economic
structure; democracy and rule of law shape the political structure. It can be stated that there
is a conformity between these three structures. Hayek explains the conformity of political
and economic structures with the concept of “market”; the conformity of political and social
structures with the concept of “demarchy”; and he explains the conformity of economic and
social structures with the concept of “catallaxy”.
Key Words: Hayek, Demarchy, Catallaxy, Market, Spontaneous Order.

Giriş
Sosyal, iktisadi ve siyasi yapı birbirinden bağımsız değildir. Her biri arasında
karşılıklı bir ilişki vardır ve hiçbiri bir diğerini mutlak anlamda belirlemez.
Sosyal yapının oluşumunu bu karşılıklı etkileşimin başlangıç noktası olarak kabul etmek, toplum felsefesi açısından daha makul görünecektir. Top113

114 | A. Metin, M. Özkan

lumsal yapı içerisindeki ilişkiler iktisadi ve siyasal yapılaşmaya da zemin
hazırlar. Bununla birlikte bir yapının ortaya çıkmasının koşulu, öncülü olan
yapının tamamlanmış olması değildir. Bu anlamda karşılıklı etkileşim önemlidir. Tüm bu yapılaşma süreci içerisinde herhangi bir yapıdaki dönüşüm,
diğer yapılarda da dönüşüme sebep olacaktır. Birbiriyle iç içe geçmiş olan
bu yapılar arasındaki değersel uyum, tüm bunlar üzerine yapılandırılmış
olan sistemin varlığı açısından elzemdir. Bu uyum statik bir uyum değildir.
Her üç yapının da dinamik olması, sistemi dinamik bir uyuma zorlamaktadır.
Aksi takdirde sistem varlığını devam ettiremeyecektir. Örneğin; kolektif çıkar
temelinde örgütlenmiş bir toplumda, iktisadi yapının serbest piyasa, siyasi
yapının ise totaliter olması beklenemez, yapısal etkileşim böyle bir tabloyu
ortaya çıkarmayacaktır. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkacak bir uyumsuzluk, yapılardaki bir dönüşümün ya da sistemin ölümünün habercisidir.
Avrupa’da feodal dönemin ardından Aydınlanma felsefesinin bir ürünü
olarak ortaya çıkan liberalizmin, kendine has sosyal, iktisadi ve siyasi tezleri vardır. Liberalizmin genel tasavvuru şu şekilde özetlenebilir: Birey, toplumun merkezindedir. John Locke’un ‘yaşama, özgürlük ve mülkiyet’ olarak
tanımladığı doğal haklara sahip olan birey topluma borçlu değildir, fakat toplumla yani diğer bireylerle, karşılıklı çıkar ilişkisi içindedir. Her birey mülkiyete sahip olduğunda ve kendi çıkarı için çalıştığında kendiliğinden bir düzen
doğacaktır. Kendiliğinden doğan düzenin bir parçası olan piyasa sistemi içerisinde rekabet oluşacak ve bu rekabet bireyleri rasyonel hareket etmeye zorlayacaktır. Rekabetin varlığı ve her bireyin rasyonel hareket etmesi sonucu
bireyin gelişmesi ve toplumun ilerlemesi sağlanmış olacaktır. Bu şekilde piyasa içerisinde bir denge de oluşacaktır. Kendiliğinden doğan bu düzenin ortaya çıkabilmesi için dışarıdan herhangi bir müdahalenin olmaması gerekir.
Devletin bu düzenin temelinde yer alan bireyi kısıtlamasını önlemek amacıyla liberaller negatif özgürlüğü savunurlar. Devletin görevi düzeni kurmak ya
da tanzim etmek değil, kendiliğinden doğan düzeni korumak olmalıdır. Siyasi
sistemin ve devlet yapılanmasının bu amaca uygun olarak gerçekleşmesi gerekir. Bunun modern yansıması ise demokratik değerler ve adem-i merkeziyetçi yapılanmadır.
“Büyük anlatı” olarak nitelendirilen önemli ideolojik ve inanç sistemlerinin çoğunda olduğu gibi, liberalizmin sosyal, iktisadi ve siyasi teorileri de
kendi içerisinde bir bütünlük ve uyum arz ediyor görünmektedir. Hayek bu
bütünlüğü ve uyumu kendi kavramları ve fikirleri ile yorumlamıştır. Çalışmamız, mezkûr bütünlük ve uyumu Hayek’in yorumu üzerinden ele almayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda; öncelikle, kendiliğin doğan düzen
kavramı işlenecek, akabinde, kendiliğinden doğan düzenden hareketle sosyal,
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iktisadi ve siyasi yapının nasıl meydana geldiği ortaya konacaktır.1 Son aşamada ise, yine kendiliğinden doğan düzen temelinde, Hayek’in sosyo-politik,
sosyo-ekonomik ve ekonomi-politik tezleri üzerinde durulacaktır.

1. Kendiliğinden Doğan Düzen
Hayek’in sosyal, siyasal ve iktisadi teorilerine bakıldığında açıkça şu görülmektedir: Hayek’in bütün teorilerinin ana eksenini kendiliğinden doğan
düzene ilişkin düşünceleri oluşturmaktadır. Hayek’in siyasal, iktisadi ve sosyal teorilerinin çıkış noktasını özgürlüğün oluşturduğu düşünüldüğünde
daha açık bir şekilde görülecektir ki, yapay düzene karşı çıkışındaki hareket
noktası olarak özgürlük, Hayek’in teorisi için yapay düzenin zıttı olan kendiliğinden doğan düzeni daha kritik bir hale getirmektedir.
Kendiliğinden doğan düzen (spontaneous order) kavramı tamamen Hayek’e
ait olmayıp, David Hume, Adam Smith ve Herbert Spencer’in temellerini attığı bir kavramdır. Hayek liberal öğreti temelinde bu kavramı yeninden yorumlamıştır. Kavramın temelinde liberalizmin bireyciliği yer alır. Bireyler
tek başlarına tüm zamanların ve mekânların bilgisine sahip olamayacaklarından ve bilgi bireyler arasında paylaşılmış olduğundan, bireylerin bir araya
gelerek oluşturdukları düzen bir üst irade ürünü değil, kendiliğinden doğmuş
olacaktır. Kendiliğinden doğan düzenin diğer kutbunda, akla duyulan güven
sayesinde planlama yoluyla inşâ edilmiş olan yapay düzen (organized order)*
yer almaktadır. Kendiliğinden doğan düzen ile örgütlenmiş/yapay düzen arasındaki farkı Yayla şu şekilde ortaya koyar: “Birincisi akla sınır koyarak, beşeri ilişkilerin tümünün önceden kurallara bağlanamayacağını kabul ederken,
ikincisi insan aklının mükemmelliğine duyduğu güvenle, ideal sosyal sistemi
önceden vaaz edebileceğine inanır.”2

1 Yapı kavramının sosyal bilimlerde muhtelif anlamları mevcuttur. Yapısalcı öğreti/yöntem ve Amerikan yapısal
sosyolojisinde yapı, “eyleyene/aktöre hâricî kısıtlayıcı bir çevre olarak” ele alınır. Bu çalışma içerisinde yapı
kavramı, “bireyin eylemlerinin dışsal çevre tarafından belirlendiği” üzerine temellenen mezkûr öğreti dâhilinde
kullanılmayacaktır. Çalışma içerisinde açıkça görüleceği üzere, Hayek düşüncesinde yapı, kendiliğinden doğan
düzenin bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Kendiliğinden doğan düzen ise bireyin “planlanmamış ve
belirlenmemiş” eylem alanıdır. Kendiliğinden doğan düzenin “dinamik” bir eylem alanı olması sebebiyle, onun
neticesinde ortaya çıkan yapılar da statik değil dinamiktir, bireyin eylemleri üzerinde belirleyici/kısıtlayıcı değil
birey eylemlerinin bir yansımasıdır. Bununla birlikte bireyin “eyleyebilmesinin”, yani aktör olarak var olabilmesinin
da teminatıdır. Çalışmada kullanılan anlamıyla yapı kavramının “bireylerin yaşamış oldukları dünyayı sürekli ve aktif
olarak şekillendirdiklerini” varsayan inşâcılık öğretisine ve “yapı eylem arasında hiçbirini öncelemeden karşılıklı
etkileşim ve inşâyı” öne çıkaran Giddens’ın yapılanma (structuration) öğretisine daha yakın olduğunu söyeleyebiliriz.
Yapı kavramıyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Ali Murat Özdemir, “Sosyal Bilimlerde Yapı Kavramı”, Amme İdaresi
Dergisi, Cilt 44, Sayı 2, 2011, ss. 1-28
2 *Genel olarak “örgütlenmiş/örgütlenmeye dayanan düzen” olarak da tercüme edilse de, kendiliğinden düzenin bir
zıttı olarak bu şekilde tercüme etmeyi uygun gördük.
Atilla Yayla, Liberal Bakışlar, Profil Yayıncılık, 2014, İstanbul, s. 190.
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Bu bağlamda düzen; dışsal, yapma, kurgu ya da güdümlü anlamında organizasyon ile kendi kendini üreten, içsel olmak üzere (kendiliğinden düzen) iki
farklı şekilde anlaşılmaktadır. Bu iki anlamın, Yunanca karşılıkları taxis ve
kozmos’dur. Hayek, kendiliğinden doğan düzen/kozmos ile organizasyon/taxis olarak adlandırdığı düzenin özelliklerini karşılaştırır. Hayek’e göre taxis,
izafi olarak basittir, yapıcısının kontrol edebileceği karmaşıklık derecesiyle
sınırlı olmak zorundadır. Kendiliğinden doğan düzenin, dil ve ahlâkta olduğu
gibi sosyal alanların tamamında kendiliğinden olması, bu düzenliliklerin insan duyusuyla algılanamaması, fakat unsurlar arasındaki ilişkilerin akıl yoluyla takip edilerek, yeniden inşa edilebilmesi anlamındadır.3
Hayek’in kendiliğinden doğan düzenini daha iyi anlayabilmek için,
onun karşısında yer alan yapay düzeni ve yapay düzenin en önemli bileşeni olan planlamayı bilmek gerekmektedir.4 Tahmin edileceği üzere Hayek
planlamaya,5 yani sosyal mühendisliğe karşı çıkar. Bir mühendisin işini yaparken her şeyi en ince ayrıntılarına kadar hesaplaması ve planlaması gibi
toplumun da bu şekilde planlanabileceğini kabul etmez. Ona göre bilgi toplum içinde bölünmüştür.
Fuat Oğuz’a göre “piyasa için önemli olan bilimsel bilgiden ziyade, piyasa
süreci içinde ortaya çıkan ve bireyler tarafından bulundukları zaman içinde kullanılan pratik bilgidir.”6 Pratik bilginin bireye ilişkin olması bir bilgi
problemi doğurur. Ekonomideki bu bilgi problemi sebebiyle ekonominin tek
bir elden planlanabilmesi mümkün değildir. O halde bireylere kendi sahip
oldukları bilgileri kullanma özgürlüğü verilmelidir ki, ekonomi en iyi şekilde işleyebilsin. Bireylerin sahip oldukları pratik bilgileri kullanabilmelerinin
en iyi yolu ise rekabet ortamının yaratılmasıdır. Hayek’e göre bireyler kendi planlarını yapmaktadırlar. Karşı çıkılması gereken merkezî planlamadır.
Planlamanın bir bilgi dâhilinde yapılması gerekir. Oysa bilgi toplum içinde
dağılmıştır ve hiç kimsenin toplam bilgiye sahip olması söz konusu değildir.
Toplumun daha bir karmaşık yapı haline geldiği, dolayısıyla hem mevcut bilginin arttığı hem de daha da fazla parçalandığı bir çağda planlama sorunu
nasıl çözülecektir. Butler, merkezi planlama savunucuları ile Hayek’i konuşturur bir tarzda şöyle yazar7:
3 Lee C. McDonald, “Three Forms of Political Ethics”, The Western Political Quarterly, C: 31, S: 1, 1978, s.7.
4 Hayek’te yapay düzen hakkında ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Richard M. Ebeling, F.A. Hayek: Bir Yüzüncü Yıl
Değerlendirmesi, Liberal Düşünce Dergisi, C:4, S: 15, Yaz 1999, s.99-104.
5 Hayek’in planlamaya dair görüşleri için bkz. F. Von Hayek, “Bilginin Toplumda Kullanımı”, Piyasa Dergisi, C:2, Sayı:5,
Kış 2003, s.3-12.
6 Fuat Oğuz, “Piyasa Süreci Teorisi: Tarihsel Gelişim”, Piyasa Dergisi, C: 1, S: 4, Güz 2002, s. 76.
7 Eamonn Butler, Hayek: Çağımız İktisat ve Siyaset Felsefesine Katkısı, çev. Yusuf Ziya Çelikkaya, Ankara, Liberte, 2001,
s. 97-98.
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Planlama savunucuları: “Modern ekonomi bugün o kadar karmaşıktır ki, bu yüzden kaynakların
tahsisi problemini ancak merkezi planlama çözebilir.” Hayek: “Toplum ve iktisâdi süreç bugün o
kadar komplekstir ki, herhangi bir planlamacının ya da planlamacıların kavrama kapasitelerini
tamamen aşmaktadır.”

Butler, planı yapacak olanların bilgisinin kısıtlı olduğunu göstermek için
şu soruyu sorar: “bir Ulusal Planlama Dairesi’nin, diyelim ki 5 yıl içerisinde ihtiyaç duyacağımız araba sayısını Ford veya General Motors vb. firmalardan daha
iyi değerlendirmesi gerçekten kabil midir?”8 Sorunun cevabının menfî olması
daha mâkul görünmektedir. Planlama üzerine Hayek’in başka bir eleştirisi,
planlamanın toplumun çıkarı, “kamunun iyiliği” gibi belirsizliği/muğlâklığı
ifade eden kavramlar üzerine temellendirilmesidir. Bu durumda planlamanın
işlevsizleşeceğini şu sözlerle belirtir9:
İnsanların, planın gayesi üzerinde anlaşmaya varmaksızın, sadece merkezî plancılığın lüzumlu
olduğu hususunda uyuşmaları, tıpkı bir topluluğun, nereye gidileceği hususunda anlaşmaya
varmadan, seyahate çıkmaya karar vermesine benzer. Netice şudur: bu insanların hepsi, içlerinden çoğunun hiç de istemediği bir seyahat yapmaya mecbur kalacaklardır.

Hayek felsefesinin temelinde yer alan kendiliğinden doğan düzen, onun
sosyal, iktisadi ve siyasi teorisinin çıkış noktasıdır. Aşağıdaki şekil Hayek’te
kendiliğinde doğan düzen ile onun genel teorisi arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktadır.

Şekil 1: Hayek’in sosyal, iktisadi ve siyasal teorisi
8 Butler, a.g.e., s. 101.
9 Friedrich A. von Hayek, Kölelik Yolu, çev. Turhan Feyzioğlu ve Yıldıray Arsan, Ankara, Liberte, 2004, s.85.
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Hayek’in sosyal teorisinin en önemli kavramları özgürlük ve bireyciliktir.
Bu ikisinin eksikliği kendiliğinden doğan düzeni temelinden sarsacaktır. İktisadi ve siyasi teorisinin hakkıyla ortaya çıkabilmesi için de bu iki kavrama ihtiyaç vardır. İktisadi yapı rekabet ve mülkiyet temeline dayanır. Kendiliğinden
doğan düzen her ikisini de teminat altına alır. Siyasi yapı kanun hâkimiyeti
ve demokrasi aracılığıyla kendiliğinden doğan düzenin devamlılığını sağlar.
Bu üç yapı kendiliğinden doğan düzenle ontolojik ilişkisinin yanı sıra kendi aralarında da uyumlu olmalıdır. Siyasi yapı ve iktisadi yapı arasındaki
uyum piyasa; iktisadi yapı ile sosyal yapı arasındaki uyum katallaksi; sosyal
yapı ile siyasi yapı arasındaki uyum ise demarşi aracılığıyla sağlanmaktadır.
Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde bu bağlantılar daha açık bir şekilde
ortaya konulmaya çalışılacaktır.
1.1. Kendiliğinden Doğan Düzen ve Sosyal Teori
Hayek, düşünce tarihinde insan toplumlarındaki sosyal düzeni açıklamak için
başlıca iki yola başvurulduğunu belirtmektedir. Birincisi, sosyal düzeni insanın içgüdülerinin ürünü olarak görmek ve açıklamaktır. Bu açıklama tarzı, küçük, herkesin birbirini tanıdığı, yüz yüze toplumlar, bir başka deyişle
kabile toplumları için geçerli olabilir. İkinci yol, sosyal düzenin bütünüyle
ve her şeyiyle insan aklı tarafından yaratıldığını kabul etmektir. Buna göre
sosyal hayatımızda yeri olan her türlü bilgi ve kurum bilinçli akıl tarafından
belirli amaçlara yönelik yaratılmakta ve biçimlendirilmektedir. Oysa Hayek’e
göre sosyal düzen vakasını izah etmek için üçüncü bir yol daha vardır. Bunun
farkına ilk defa varanlar David Hume ve Bernard Mandeville’dir. Daha sonra
Adam Ferguson ve Adam Smith farklı yorumlar getirmişlerdir. Bu yaklaşıma
göre sosyal kurumların ve fenomenlerin varlığı ne birinci ne de ikinci yolla
izah edilebilmektedir. Ferguson’a göre sosyal düzen “insanın bilinçli tasarımının değil, insan eyleminin sonucudur”.10 Kendiliğinden doğan düzenin
imkân verdiği bireycilik ve özgürlük, Hayek’in sosyal teorisinin de ana karakterlerini oluşturmaktadır.
Hayek’te bireyciliğe ilişkin önemli hususlardan birisi, birey hakları hakkında bir dizi kural sıralamaktan çok, bireyciliği bir sosyal teori olarak ortaya
koymasıdır. Hayek’in sosyal teorisi ontolojik bireycilik anlayışı üzerine kuruludur. Bu anlayış, beşeri ilişkilerin temelini sınıf, halk veya millet gibi sosyal
bütünler olduğu kabulünden ziyade beşeri ilişkilerin temelinde daha somut

10 Mehmet Akıncı, “Hayek’in Sosyal ve Siyasal Teorisi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 39, Ocak2014, s.78.
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ve daha gerçek bireylerin varlığını arar. Bu yüzden bireyleri temel analiz birimi olarak değerlendirir.11
Bireyi önceleyen bir toplum modeli öngören Hayek, sosyal, iktisadi ve siyasal teorisini bireyin özgürlüğünden hareketle kurar. Bu özgürlük söylemi,
teorinin bazı düşünürlerince kolektif özgürlüğün mümkün olmadığı tezleriyle de pekiştirilir. Bireyciliğin tanımını Hayek şu şekilde yapar: “Bireycilik, bireye birey olarak saygı göstermek; kanaat ve zevklerinin ne kadar dar olursa
olsun, kendi sahası içinde kendine ait mesele olduğunu kabul etmek; insanların
bireysel kabiliyet ve temayüllerini inkişaf ettirmelerinin arzuya şayan olduğuna
inanmaktır.”12 Sanılanın aksine bireyciliğin egoizmle hiçbir zaruri münasebetinin olmadığını savunan Hayek, bu kavramı sosyalizm ve bütün diğer kolektivizm şekillerinin zıttı olarak kullanır.
Hayek, gerçek bireycilik ve sahte bireycilik arasında bir ayrım yapar. Bireylerin iradesinin belirlenmemesi ve dolayısıyla ortaya çıkan düzenin öngörülememesi gerçek bireycilik, mevcut düzenin bir planlamanın ve iradi bir
durumun sonucu olması ise sahte bireyciliktir. Hayek’e göre gerçek bireyciliğin kökenleri Locke, Mandeville, Hume, Ferguson, Smith, Burke ve Tocqueville gibi isimlere dayanmaktadır. Sahte bireycilik ise daha çok Fransız ve
diğer kıta düşünürlerince geliştirilmiştir ve başlıca temsilcileri olarak Ansiklopedistler, Rousseau ve fizyokratlar olarak belirtilebilir. Bu iki bireyciliğin
uzantıları kendiliğinden doğan düzen ve yapay düzendir.
Hayek’e göre gerçek bireyciliğin temel özelliklerinden biri, bireyin toplumsal hayatını belirleyen güçleri anlama çabası olması iken bir diğeri bu
anlayıştan kaynaklanan siyasal kurallara kaynaklık etmesidir. Hayekçi anlayışta gerçek bireycilik her türlü zora dayalı ve dışsal gücün sınırlanması
gibi pratik bir sonucu beraberinde getirir. Herhangi bir otorite, bilginin tek
merkezi olamayacağına göre, böylesi bir otoritenin bireyin tüm eylemlerini
ve özgürlüğünü sınırlaması da mümkün olmayacaktır. Bu nedenle de gerçek
bireycilik kendiliğinden doğan düzeni zorunlu kılar. Herhangi bir otoritenin
baskısı olmaksızın bireylerin etkileşimleri sonucu gelişen bu süreç kendiliğinden doğan düzenin kendisi olacaktır.13
Hayek’in bütün çalışmalarında özgürlüğün korunup geliştirilmesine, özgürlüğün önündeki fikri ve yapısal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik
çözüm geliştirme çabası belirgindir. Hayek, Özgürlüğün Anayasası adlı ese-

11 Yayla, a.g.e., s.164.
12 Hayek, a.g.e., s.19.
13 Friedrich von Hayek, Individualism and Economic Order, The University of Chicago Press, London, 1948, s.6.
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rinde negatif özgürlük lehine sistemli bir siyaset felsefesi tesis etmeye çalışmıştır. Hayek’e göre özgürlük, bir tabiat durumu değil, bir uygarlık ürünüdür; bu bağlamda kendiliğinden doğan düzenin bir sonucudur. Özgürlükle
ilgili kavramlar, insanların bunlardan yarar sağlayacağı için oluşturulmamıştır. Ancak özgürlüğün olumlu sonuçları fark edildiğinde, özgürlüğü geliştirmeye ve özgür bir toplumun nasıl işlediğini anlamaya yönelik çabalar
artmıştır. Hayek’in özgür toplumu, bireysel özgürlüğün korunduğu, hukuk
hâkimiyetinin gerçekleştirildiği ve hukukun hâkimiyeti ile bağdaşır bir ekonomik siyasal sistemin yani piyasa ekonomisi ve liberal sosyal düzenin bulunduğu toplumdur.14
Hayek çalışmalarında bireylerin yönlendirilmemiş yani kendiliğinden
davranışlarının, özgürlükleri geliştirdiğini göstermeye çalışmıştır.15 Kölelik
Yolu adlı eserinde, özgürlüğü arttırmaya yönelik her müdahalen kendiliğinden gelişen düzendeki olumlu işleyişi engelleyeceğini iddia etmiştir. Hayek
için özgürlük sadece insanların refahını arttırmak için değil aynı zamanda
insanların kapasitelerini keşfetmelerinde ve kişileri daha rasyonel kılmada
önemli bir kavramdır.16
1.2. Kendiliğinden Doğan Düzen ve İktisadi Teori
Hayek, iktisadi teorisini kendiliğinden doğan düzenden hareketle mülkiyet
ve rekabet üzerinden kurmaktadır. Kölelik Yolu’nda şöyle yazar: “Kıymetleri
nasıl seçeceğimizi bize emreden bir toplumsal koda sahip olmadığımız halde,
çeşitli değerler arasında durmadan seçimler, tercihler yaparız; fakat bu bizi
hayrete düşürmez ve bunu yaparken ahlâkî kodumuzun noksan olduğunun farkına bile varmayız.”17 Buna göre insanların iktisadi hayatlarında nasıl hareket
edeceklerine karar verecek ortak bir karar alma mekanizmasından söz edilemez ve bu mekanizma, kendiliğinden doğan düzen aracılığı ile ve mülkiyet ve
rekabet unsurları çerçevesinde kendiliğinden oluşacaktır.
Hayek’in piyasa sürecinde öngördüğü sistem rekabet sürecidir. Piyasa ekonomisinde insanların, hem birbirlerinin beklenti ve davranışları hem de ekonomideki fiziksel ve maddî şartlar hakkında doğru bilgiye sahip olmalarında rekabet süreci önemli rol oynar. Rekabetin asıl işlevi ve önemi, keşif süreci olması;

14 Atilla Yayla, Özgürlük Yolu: Hayek’in Sosyal ve İktisadî Felsefesi, Ankara, Turhan Kitabevi, 1993 s. 55.
15 Hayek’in özgürlük anlayışı için ayrıca bkz. Adem Karakaş ve Salih alp, “Hayek’in Yaklaşımıyla Piyasa Mekanizması
ve Özgürlük”, Liberal Düşünce Dergisi, C:11, S: 43, Yaz 2006, s. 5-21. Mustafa Yıldırım, Hayek’in Özgürlük Anlayışı,
Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, Ankara.
16 Chandran Kukathas, Hayek and Modern Liberalism, Oxford, Clarendon Press, 1989 ss.131.
17 Hayek, Kölelik Yolu, s.79.
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daha önce bilinmeyen olguların bilinmesini/ keşfini sağlamasıdır. Rekabetin
sonucunda kim daha fazla şey keşfetmişse o kazançlı çıkacaktır.
Hayek için, rekabet, şahsî çabaların uyumlulaştırılması bağlamında önemlidir ve sadece bilinen metotların en verimlisi olduğu için değil, otoritenin
keyfî ve zorlayıcı müdahalesi olmaksızın faaliyetleri diğerleri ile uyumlulaştırmanın da tek yolu olması bakımından vazgeçilmezdir. Hayek, rekabetin düzgün bir şekilde işleyişinin piyasa sürecine yapılacak müdahaleleri
engelleyeceğini düşünse de, rekabete faydası dokunabilecek müdahalelere
onay vermekte ve bazı devlet müdahalelerini zaruri olarak nitelemektedir.
Verimli bir rekabet sistemi için iyi hazırlanmış ve yeni ihtiyaçlarla şekillenmiş hukukî düzene ihtiyaç vardır. Hayek’e göre devlet, rekabeti etkin kılacak
koşulları oluşturmak, rekabetin etkili olamayacağı alanlarda başka bir şey
tesis etmek ve özel teşebbüsün karşılayamayacağı hizmetleri yerine getirmekle yükümlü olmalıdır.18
Hayek’in iktisadi teorisi içerisinde önemli kavramlardan birisi de mülkiyettir. Mülkiyet özgürlüğünün insanlara rekabet duygusunu getireceği ve
buradan hareketle de insanların daha özgür olabilmesinin mümkün olabileceği üzerine düşünen Hayek, mülkiyeti; “bireyin diğer fertlere karşı korunan bireysel alanının materyal kısmı” olarak tanımlamıştır. Hayek’e göre, liberalizm
ile mülkiyet kurumunun birbirinden ayrılması mümkün değildir. Özel mülkiyet hakkı var olmaksızın özgürlük de var olmayacak, fiilen kullanılamayacaktır. Bireyin toplum karşısındaki mülkiyet özgürlüğünün korunması yalnız
mülkiyet sahipleri için değil, hemen hemen onlar kadar mülkiyet sahibi olmayanlar için de özgürlüğün en iyi teminatıdır.19
1.3. Kendiliğinden Doğan Düzen ve Siyasal Teori
Hayek, kendiliğinden doğan düzen ile siyasal düşünceleri arasındaki etkileşimi açıklarken kanun hâkimiyeti ve demokrasi kavramlarını kullanmaktadır. Hayek için birey haklarının ve özgürlüklerinin korunması kendiliğinden
doğan düzenin sürekliliği için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda sınırlı bir
hükümet öngören demokrasiye ve kanun hâkimiyetine vurgu yapan Hayek,
demokrasi ve ‘demarşi’ kavramlarını tartışarak siyasi teorisini kurgulamıştır.
Hayek’in demokrasiye ilişkin düşüncelerinin özünde, demokrasinin eleştirilemez ve her sorunu halleden, mükemmel, hatta kimi zaman Tanrı vergisi
bir sistem olarak basitçe değerlendirilmesine karşı çıkış bulunmaktadır. Ha18 Özlem Kırlı, Modern Siyaset Teorisinde Liberteryenizm: Akılcı ve Evrimci Geleneklerin Karşılaştırılması, Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010, s.96.
19 Hayek, a.g.e., s. 144.
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yek, demokrasinin, özellikle de güncel uygulamasının önemli sorunları içinde barındırdığının gözden kaçırılması karşısında, bir yöntem olarak demokrasinin insan özgürlüğü ve mutluluğu için bir araç olmaktan çıkarılıp bir amaç
değer haline gelmesine karşın demokrasi-demarşi ayrımı yapmıştır.20
Hayek, ‘sınırlı’ bir demokrasinin takdire şayan bir kavram olduğunu belirtir. Hayek’in bir biyografisini hazırlayan Caldwell’e göre bu olumlu ‘sınırlı’
demokrasi algısında, Hayek’in yaşadığı dönemin büyük etkisi olmuştur. İmparatorluklar çöküp de komünist ve faşist totaliteryanizmler ortaya çıkınca,
totaliter liderlerin eylemlerinin kısıtlanması ve bu liderlerin barışçı bir şekilde yer değiştirmesi/yerlerinden edilmesi için demokrasi Hayek’in gözünde
ideal bir sistem haline gelmiştir.21 Hayek’in, demokrasinin şiddetten uzaklığı
üzerine yaptığı vurguyu, Karl Popper’in “demokrasi, şiddete başvurmadan siyasal iktidarın değişimini sağlayan bir erdemdir” şeklindeki tanımına katılmasında da görebiliyoruz.22
Demokrasiyi esas itibariyle iç barışı ve bireysel özgürlüğü korumaya
mâtuf, fayda gayesi güden bir aygıt, bir usul olarak gören Hayek’e göre, demokrasinin üç temel işlevi vardır: Birincisi, çatışan görüşlerden birinin zorla
iktidar olmasını önlemesi; ikincisi, bireysel özgürlükleri koruması; üçüncüsü
ise demokratik kurumların varlığı ve kamu sorunlarının anlaşılma düzeyini
artırmasıdır.23 Hayek’e göre demokrasinin en önemli işlevi sonuncusudur.24
Hayek, demokrasinin çoğunluğun eğitiminde tek etkili yöntem olduğunu
söyleyen Tocqueville’e katılmakla birlikte demokrasinin ana tezi olarak yönetecek olanın seçilmesini değil, fikirlerin/inançların şekillenmesinde nüfusun
çoğunluğun etkili olmasını gösterir.25
Hayek, demokrasi hakkında yanlış anlayışların bulunduğuna dikkati çeker. Ona göre, demokrasi bir hayat tarzı değildir, farklı hayat tarzlarının
bir arada bulunmasını, birlikte varolmasını mümkün kılan bir yönetimdir.
Diğer taraftan, demokrasinin hangi fikirlerin doğru, hangi fikirlerin yanlış
olduğunu belirlemenin aracı olmadığını söyler; belli bir anda seçmenlerin
çoğunun muayyen bir fikri destekliyor olması, o fikrin doğru diğerlerinin
yanlış olduğunu göstermez. Sadece o an için çoğunluk tercihinin hangi yön20 Ahmet Melih Saraçoğlu, “Hayek’in Liberal Felsefesinde Demokrasi ve Yapılandırılması”, Liberal Düşünce Dergisi,
Ankara, Yaz 2002, s. 128.
21 Bruce Caldwell, Hayek’s Challenge: An Intellectual Biography of F. A. Hayek, University of Chicago Press, London,
2004, s. 78.
22 Norman P. Barry, Hayek’s Social and Economic Philosophy, London, The Macmillan Press Ltd., 1985, s. 187.
23 Friedrich von Hayek, The Constitution of Liberty, Routledge, London, 1990, s. 107.
24 Gottfried Dietze, “Hayek on the Rule”, Essays on Hayek, ed: Fritz Machlup, 2004, s. 138-139.
25 Hayek, Kölelik Yolu¸ s. 108
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de olduğunu gösterir. Çoğunluğun tercihi, fikrin doğruluğuna kanıt olarak
gösterilemez. Böyle bir tavır gelişmeyi ve değişmeyi köstekler, dinamizmi
öldürür, durgunluk ve tahakküm yaratır.
Hayek, demokrasilerde yetkilerin sınırlı olmasını istemekle birlikte sınır
tanımayan, mutlak yetkilere sahip bir demokrasiye karşı çıkar ve bu tür keyfi
ve sınırsız yetkiyi özgür toplum için en büyük tehlike olarak görür.26 Bunu
durumu şu şekilde dile getirir: “En büyük felaket sınırsız hükümettir ve hiç kimse, sınırsız iktidara sahip olma ve hükmetme vasfıyla mücehhez değildir.”27 Norman Barry’nin de belirttiği gibi, Hayek’in endişesi, sınırsız bir demokrasinin
insanları kölelik yoluna götürebileceği ihtimalidir.28 Çoğunluk tarafından seçilen iktidarlara sınırlar koyulmaması halinde azınlığın ve hatta çoğunluğun
kendisinin de özgürlüğü tehlikeye düşebilecektir. Bu noktada özgürlük ve
demokrasi arasında bir seçim yapmak zorunda kalınacaktır. Hayek bu durumu “ya özgür bir parlamentoya ya da özgür insanlara sahip olabiliriz” sözüyle
özetleyerek, bireysel özgürlüğün, bütün otoritenin halk efkârının tasvip ettiği
uzun dönem ilkelerle sınırlanmasını icap ettirdiğini belirtir.29
Hayek’in siyasal teorisinin içerisindeki ikinci kavram olan kanun
hâkimiyetinin, Hayek’in genel teorisi ve kendiliğinden doğan düzen söylemi içinde önemli bir yer vardır. Hatta Yayla, Hayekçi liberalizmin iki temel
ilkesinin kanun hâkimiyeti ve piyasa ekonomisi olduğunu söyler.30 Hayek’in
kendiliğinden doğan düzen söylemi bir başıboşluk değil, belirli kurallara bağlanmış, bu kurallar dâhilinde oynanan bir oyun gibi düşünülebilir. Fakat bu
kurallar, bireyin özgürlüğünü ve hareket kabiliyetini kısıtlayıcı cinsten değildir. Kuralları koyan merci siyasi yapıdır. Siyasi yapının gerekliliğini Yayla
şu sözlerle açıklar31:
Hayek, özel mülkiyet ve sözleşme kurumlarına dayanan bir piyasa ekonomisini savunmakla
beraber, bunların piyasa ekonomisinin varlığı ve muhafazası için yeterli olmayacağı görüşündedir. Pazarın işleyebilmesi için, şiddetin ve hilenin önlenmesi, mülkiyetin korunması, sözleşmelerin yerine getirilmesi (için gerektiğinde zor kullanılması), bütün bireylerin diledikleri kadar
üretmeye ve diledikleri kadar fiyattan satmaya eşit haklarının olduğunu kabul edilmesi gerekir.
Bunları sağlayacak olan siyasî yönetimdir, hükümettir.

Kanun hâkimiyeti vurgusu devletin piyasaya müdahalesi olarak anlaşılmamalıdır. Her ne kadar Hayek bazı durumlarda devletin piyasaya müdahale26 Butler, a.g.e., s. 105.
27 Butler, a.g.e., s. 179.
28 Barry, a.g.e s. 194.
29 Butler, a.g.e., s. 178.
30 Yayla, Liberal Bakışlar, s. 207.
31 Yayla, Özgürlük Yolu, s. 155.
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sini savunsa da, devletin çıkardığı kanunlarla piyasaya işlerlik kazandırmasını bir müdahale olarak görmez. Bu durum biraz da gece bekçisi ya da hakem
devlet rolüyle izah edilebilir. Mesela; devletin rekabeti düzenlemesi piyasaya
bir müdahaledir; fakat piyasanın öngördüğü rekabet ilişkisinin güvenli bir
şekilde devam etmesi için kanunlar çıkarması Hayek’in kanun hâkimiyeti dediği olguya tekabül eder.

2. Kendiliğinden Doğan Düzen ve Hayek’in Genel Teorisi
Buraya kadar tafsilatlı bir şekilde ele alınmış olan sosyal, iktisadi ve siyasi
yapılar Hayek’in genel teorisi içerisinde üç temel kavramla birbirine bağlanır: sosyal ve siyasi yapı demarşi, sosyal ve iktisadi yapı katallaksi, iktisadi ve
siyasi yapı ise piyasa kavramları aracılığıyla.
2.1. Sosyo-Politik Teori: Demarşi
Hayek’in sosyal ve siyasal teorileri arasındaki ilişki, Şekil 1’de görüldüğü
üzere, kendisinin üretmiş olduğu “demarşi” kavramı aracılığı ile kurgulanır.
Hayek göre, demokrasi, çoğunluğun sınırlanmamış gücünü ifade eder. Bu gücün sınırlandığı hükümet sistemini tanımlamak için yeni bir kavrama ihtiyaç
vardır ki, Hayek buna demarşi adını verir.
Hayek için birey haklarının ve özgürlüklerinin korunması için zaruri olan
temel ilkelerden birisi devletin sınırlandırılmasıdır.32 Hayek, bu sınırlama
için siyasi ve hukuki birtakım kurumlar önermiş ve bunları kavramsallaştırmıştır. Bu bağlamda Hayek’in yaptığı kavramsallaştırmaların en önemlisi
demokrasi ve demarşi ayrımıdır. Hayek, kanun koyucuların ve yöneticilerin
ne yolla belirlendiğinden ziyade, bunların hangi sınırlar içerisinde hareket
etmeleri gerektiğinin belirlenmesi sorunu üzerinde durmuş ve bu sorunu özgürlüklerin korunması bakımından daha önemli görmüştür.33
Her ne kadar anayasal yönetimler esas olsa da çağdaş demokrasiler, çoğunluğun desteğini almış bir iktidarın mutlak güç olduğu, engellenemeyeceği ve sınırlandırılamayacağı bir görüntü çizmektedir. Meşruiyetini çoğunluk oylarına dayandıran iktidar, kendisine verilen yetkinin mutlak olduğunu
düşünmektedir ki, bu algı keyfi bir yönetime sebep olmaktadır. Hayek bu
durumdan rahatsızdır. O, sınırlı demokrasi ve sınırsız demokrasi arasında bir

32 Bu sınırlandırmanın nasıl olduğuna dair ayrıntılı bilgi için bkz. Sururi Aktaş, Hayek’in Hukuk ve Adalet Teorisi, Ankara,
Liberte Yayınları, s. 141.
33 Friedrich von Hayek: Law, Legislation and Liberty, Volume 3, Londra: Routledge & Kegan Paul, s. 38–40.
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ayrım yapar ve ayrımı kavramsallaştırarak demarşi (demarchy) kavramını
önerir.
Başlangıçta demokrasi derken mutlak gücün halkın çoğunluğunun veya onların temsilcilerinin
elinde olduğu ifade ediliyordu, ama bu gücün kapsamına ilişkin bir şey söylenmiyordu. Yanlış
bir şekilde, bu mutlak gücün sınırsız olması gerektiği görüşü hâkimdi… Eğer, demokrasi ve sınırlı devlet kavramları uzlaştırılamaz bir hale geldiyse, sınırlı demokrasi çağrıştıracak yeni bir
kelime bulmamız gerekir... demos ve archein (rule) kelimelerini bir araya getirerek sınırlı devleti
demarchy kavramıyla ifade edebiliriz.34

Toplum tarafından iktidara verilen gücün, bireyin ve bireylerden oluşan
toplumun özgürlüklerini kısıtlanmasını önlemek adına üretilen demarşi kavramı, bu anlamıyla Hayek’in sosyo-politik teorisinin merkezinde yer alır.
2.2. Sosyo-Ekonomik Teori: Katallaksi
Hayek’te sosyal ve iktisadi yapının etkileşim içerisinde olduğunu ve Şekil
1’de görüldüğü üzere katallaksi kavramıyla gerçekleştiğini belirtmiştik. Sosyal olanın iktisadi olanı ortaya çıkarıp ve fakat ondan tekrar etkilenmesini
Hayek’in kendiliğinden doğan düzene ilişkin şu sözlerinde görebiliriz: “O
(kendiliğinden doğan düzen), üyeleri ortak bir menfaate sahip ortak bir üstüne
bağlı olan küçük grupların ötesinde, insanların, karşılıklı yararları için, barış içinde birlikte olmalarına imkan sağlayarak büyük veya açık toplumun belirmesini
mümkün kılar.”35
Hayek’e göre toplumun çıkarları ya da kamunun iyiliği gibi söylemlerin
muğlaklığı bireyin çıkarlarına odaklanılmasını gerektirir. Bireyin çıkarları
bir yandan da diğer bireylere bağlıdır; o halde önemli olan karşılıklı çıkarlardır. Bir yanda bireylerin farklı amaçlarına hizmet eden, özgürlüğü esas alan
bir iktisadi yapı, diğer yanda ise tek amaçlar hiyerarşisine, toplumun genel
ve ortak çıkarlarına hizmet eden, planlı ve irade ürünü olan bir yapı vardır.
Birbirinden farklı bu iki yapıyı da “ekonomi” olarak adlandırmanın yanlış
olacağını ve aralarında kavramsal bir ayrım yapılması gerektiğini düşünen
Hayek, bu ayrımı şu şekilde yapar:36
Pazarın kendiliğinden doğan düzenini, çoğu zaman “ekonomi bilimi” (economics) teriminin yerine konulması önerilen “catallactics” terimiyle benzeştirerek katallaksi (catallaxy) diye adlandırmayı teklif ediyorum… Katalaksi ile ilgili esas nokta şudur: bir kendiliğinden doğan düzen olarak onun düzenliliği bir tek amaçlar hiyerarşisine dayanmaz ve bundan dolayı bir bütün olarak
daha önemlinin daha az önemli olandan önce gelmesini garanti etmeyecektir.

34 Friedrich von Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics, and the History of Ideas, Chicago Press,
University of Chicago Press Economics Books, s. 93 ve 96-97.
35 Atilla Yayla, Liberalizm, Liberte, 2015, s.193.
36 Friedrich A. von Hayek, “Liberal Bir Sosyal Düzenin İlkeleri”, Sosyal ve Siyasal Teori, der. Atilla Yayla, Ankara, Siyasal
Kitabevi, 2. Baskı, 1999, s. 174-175.
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Hayek economy-economics ilişkisinde olduğu gibi catallaxy kavramını catallactics olarak ifade ederken37 onu bir disiplin haline getirmeye çalışmaktadır. Hayek’e göre katallaksi, hukuk sistemi çerçevesinde faaliyet gösteren
bireylerin piyasa yoluyla meydana getirdikleri özel bir tür kendiliğinden düzendir38 ve katallaksi’nin mantığına göre, bir gözlemcinin piyasa sürecinin
çıktısını tahmin edebilecek veya verimli bir dağıtımın ne olduğunu bilecek
bir bilgiye sahip olması imkânsızdır.39 Hayek’e göre piyasa düzeninin ortak
amaçlara hizmet etmemesi en üstün taraflarından biridir. O halde Barry’nin
de belirttiği gibi “katallaksi’nin başarısı ekonomi de olduğu gibi ortak amaçları
tatmin etmesi üzerinden değerlendirilemez”.40
2.3. Ekonomi-Politik Teori: Piyasa
Hayek’in siyasal ve iktisadi teorisine bakıldığında etkileşim noktası olarak
piyasanın seçildiği görülecektir (Şekil 1). Aslında Hayek’in düşünce sistematiğinde (siyasal, iktisadi ve sosyal teorileri birlikte düşünüldüğünde) kendiliğinden doğan düzen ile piyasa ekonomisinin aynı anlama geldiği söylenebilir. Bir bakıma onun düşüncesindeki kendiliğinden doğan düzenin adı, piyasa
ekonomisidir. Hayek’in kendi ifadesiyle piyasa düzeni tek cümle ile şöyle
tanımlanabilir:41 “İnsan davranışının bir eseri olan, fakat insan tasarımının eseri
olmayan bir sistem.”
Hayek’e göre, piyasa sisteminde, herkes kendi amacına sahip olmakla birlikte oyuna iştirak etmekten dolayı tüm oyuncuların kazançlı çıktığı zenginlik yaratan bir oyundur ve bir oyundaki gibi sonuç; beceri ve şans terkibine dayanır.42 Piyasa denince akla “laissez faire” (bırakınız yapsınlar) anlayışı
gelse de devletin sosyal adalet adına veya herhangi bir gerekçeyle toplumsal
hayata müdahalesini hoş karşılamamakla beraber Hayek, laissez faire’ci değildir.43 O, klasik liberallerin öngördüğü alanların dışında da devletin iktisadi
sürece müdahale edebileceği görüşündedir.
Hayek, ekonomik hayatta, rekabetin yerini merkezi planlamanın ikame
ettiği durumlarda, eski devirlere nispetle, hayatımızın çok daha mühim bir

37 Hayek’in “economy/economics-catallaxy/catallactics” terimlerine dair tafsilatlı bilgi için bkz. Ferudun Yılmaz,
Hayek’te Piyasanın Epistemik Rolü, Liberal Düşünce Dergisi, C:7, S: 27, Yaz 2002, s. 137-150.
38 Fuat Oğuz, “Rekabet, Girişimcilik ve Keşif Süreci: Piyasa Süreci Teorisinin Ana Hatları”, Liberal Düşünce, C: 6, S: 23,
Yaz 2001, s. 33.
39 Barry, a.g.e., s. 46
40 Barry, a.g.e., s. 45.
41 Peter Klein. “F.A. Hayek: Avusturyan Ekonomist ve Sosyal Teorisyen”, Piyasa Dergisi, C:2, S. 5, Kış 2003, s.
42 Eamonn Butler, a.g.e., s. 63.
43 Yayla, Liberal Bakışlar, s.245.
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kısmının devlet iktidarına tabi olacağını ifade etmektedir. Merkezi otoritenin
müdahalesi sadece ‘iktisadi’ faaliyetlerimize etki etmeyecektir, çünkü bugün
hayatımızın büyük bir bölümü başkasının iktisadi faaliyetine eklemlenmiş
bulunmaktadır.44 Hayek’e göre, her birey mülkiyete sahip olduğunda ve kendi çıkarı için çalıştığında kendiliğinden bir düzen doğacaktır. Kendiliğinden
doğan düzenin bir parçası olan piyasa sistemi içerisinde rekabet oluşacak ve
bu rekabet bireyleri rasyonel olarak hareket etmeye zorlayacaktır. Rekabetin varlığı ve her bireyin rasyonel hareket etmesi sonucu bireyin gelişmesi
ve toplumun ilerlemesi sağlanacaktır. Piyasa ancak bu haliyle dengeye ulaşabilecektir. Hayek’e göre, iktisadi hayatın planlama yoluyla düzenlenmeye
çalışıldığı durumlarda, hem ekonomik özgürlükler hem de siyasi özgürlükler
kısıtlanmış olacaktır.
Hayek’e göre, bir ülkede ekonomik özgürlük bulunmadıkça siyasi özgürlük de bulunmayacaktır. Diğer özgürlüklerin zaruri şartı ve esası olan ekonomik özgürlük, kendi yolumuzu çizme hakkını bize bırakan, insanları serbestçe faaliyette bulunmak imkânını bahşeden bir ekonomik özgürlüktür. Böyle
bir özgürlük de, doğal olarak, her hakkın tabii neticesi olan riskleri ve mesuliyetleri de beraberinde getirmektedir.45

Sonuç
Hayek’in sosyal, siyasal ve iktisadi tezleri kendiliğinden doğan düzenden hareketle bir uyum içerisindedir. Hayek, pür bir iktisadi teori kurmayarak iktisadi tezlerini siyasal ve sosyal tezleriyle destekleyerek bütüncül bir teori ortaya çıkarmıştır. Tüm bu tezler arasındaki yapısal uyum içerisinde herhangi
bir yapıdaki olumsuz dönüşüm diğer tezlerinde dönüşümüne sebep olacaktır.
Birbirlerini son derece etkileyen içiçe geçmiş bu tezler arasındaki değersel
uyum, bu tezler üzerine yapılandırılmış olan teorinin varlığı ve devamlılığı
açısından önemlidir.
Hayek’in genel teorisi kavrayabilmek için, kendiliğinden doğan düzene
atfettiği değeri daha iyi kavramak gereklidir. Hayek’e göre, bu düzenin, tek
bir akıl tarafından planlama yolu ile mi yoksa bireylerin herhangi bir etkiye maruz kalmadan gerçekleştirdikleri eylemlerle, kendiliğinden mi oluştuğu önemli bir konudur. Hayek’e göre insan, her şeyi bilmeye muktedir
olamayacağı için bütün toplum için geçerli olacak, kesin kararlar alma ve katı
teoriler gerçekleştirme iddiasında da bulmaması gerekir. Buradan hareketle

44 Hayek, Kölelik Yolu, s.143.
45 Hayek, a.g.e., s.144.
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kendiliğinden doğan düzen, hiçbir aklın planlı müdahalesi olmadan, kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Kendiliğinden doğan düzenin zıttı olarak yapay düzeni oluşturmaya çalışan bireyler, eksik bilgileri ile bütün toplumu ilgilendirecek kararlar alacağından kendiliğinden doğan düzeni bozmuş olacaklardır.
Bu durum, kendiliğinden doğan düzenin yapısını bozarken, siyasal, sosyal ve
iktisadi yapıların da dinamizmini eritecektir.
Hayek, sosyal, siyasal ve iktisadi tezlerini bazı kavramlar aracılığı ile birbirleriyle uyum içerisinde kullanmıştır. Hayek, sosyal teorisini açıklamak
için özgürlük ve bireycilik kavramlarını kullanırken, bu kavramların herhangi
birinden yoksunluk hem sosyal teorisini hemde kendiliğinden doğan düzeni temelden sarsacaktır. Hayek’in iktisadi ve siyasi teorilerinin hakkıyla ortaya çıkma konusu ise bu iki kavramın ortaya çıkmasıyla doğru orantılıdır.
Hayek’in iktisadi tezi, rekabet ve mülkiyet temelinde şekillenir. Siyasal tezi
ise, kanun hâkimiyeti ve demokrasi aracılığı ile kendiliğinden doğan düzenin
devamlılığını sağlar. Şekil 1’de gösterildiği üzere, bu üç yapı, kendiliğinden
doğan düzenle ilişkilerinin yanı sıra kendi aralarında da bir uyumluluk
gösterir. Siyasal yapı ile iktisadi yapı arasındaki uyum piyasa; iktisadi yapı
ile sosyal yapı arasındaki uyum katallaksi; sosyal yapı ile siyasal yapı arasındaki uyum ise demarşi aracılığı ile sağlanmaktadır.
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liberal düşünce Dergisi’ne Yazı Gönderme Şartları
Liberal Düşünce Dergisi’ne yazı göndermek isteyen müelliflerin aşağıdaki
şekil şartlarına uymaları gerekmektedir. Şekil şartlarını karşılamayan
makaleler– hakem kurulunun değerlendirmesine sunulmadan– şartları
karşılar hâle getirilmek üzere yazarlarına iade edilecektir.
Liberal Düşünce Dergisi’nde Akademik Usule Göre Yayınlanacak Makalelerde Aranan Şeklî Şartlar
— Yazılar yaziisleri@liberal.org.tr adresine e-posta eki (Word) olarak gönderilmelidir.
— Metin A4 boyutunda, “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto ve
“tek” satır aralıklı, olarak düzenlenmelidir.
— Dipnot sistemi olarak Liberal Düşünce standart bir sistem benimsememekle beraber, makalede verilen dipnotların kendi içinde tutarlı olmasına
dikkat etmektedir. Buna göre dipnot;
i) Anglo Sakson Sistemi Esas Alınarak Kullanılmışsa
—Yazarın soyadı, dipnota esas olan eserin yayınlandığı yıl: sayfa numarası.
Örnek: Hayek, 1999: 25
Aynı konu hakkında birden fazla kaynak gösterilecekse, kaynaklar arasına
“noktalı virgül (;)” konulmalıdır
Örnek: Larsson, 2003: 128; Norberg, 2003: 53.
Bu tür dipnotlar ilgili cümlenin sonunda (ve parantez içinde)
gösterilebileceği gibi ilgili sayfa altında da gösterilebilecektir. Bu sistem
kullanılarak yazılan makalelerin sonuna mutlaka “Kaynaklar” başlığını
taşıyan bir kaynakça konulacaktır. “Kaynaklar” bölümünde kullanılacak sistem, aşağıdaki “ii” maddesinde belirtildiği gibi olacaktır.
ii) Kıta Avrupası Sistemi Esas Alınarak Kullanılmışsa
— Yazarın adı soyadı, Kitap adı, Yayınevi, Şehir, Yıl, Sayfa numarası.
Örnek: Atilla Yayla, Liberalizm, Liberte Yayınevi, Ankara, 2002, s.120.
— Yazarın adı soyadı, Kitap adı, Mütercimin adı soyadı, Yayınevi, Şehir,
Yıl, sayfa numarası.

Örnek: Friedrich A. Hayek, Kölelik Yolu, Çev. Turhan Feyzioğlu ve Yıldıray
Arsan, Liberte Yayınevi, Ankara, 1999, s. 55.
— Yazarın adı soyadı, “Makale adı”, Dergi adı, Yayın dönemi, Yıl, sayfa
numarası.
Örnek: Mustafa Erdoğan, “Savaşa ve Barışa Dair”, Liberal Düşünce, Sayı: 29,
Kış 2003, s. 7-13.
— Yazarın adı soyadı, “Makale adı”, (Der. veya Ed.) Yazar(lar)ın adı, Kitap
adı, Yayınevi, Şehir, Yıl, sayfa numarası.”
Örnek: Atilla Yayla, “Liberalizm ve Demokrasi”, Der. Atilla Yayla, Sosyal ve
Siyasal Teori, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993, s. 59-66
Arka arkaya aynı kaynak dipnotta belirtilecekse “ibid, idem, a.g.e., a.g.m.”
kısaltmaları –ve eğer gerekliyse sayfa numaraları– kullanılmalıdır. Sonraki sayfalarda ve başka kaynaklardan sonra aynı dipnotun kullanılması
gerektiğinde yazarın adı soyadı ve çalışmasının tarihi verilip “ibid, idem,
a.g.e., a.g.m.” kısaltmaları kullanılmalıdır.
Dipnotu Kıta Avrupası Sistemine göre hazırlanmış makalelerde metnin
sonuna ayrıca kaynakça eklenmesine gerek yoktur.
Yazarların, metinlerinin tashihine azami ölçüde dikkat etmeleri beklenmektedir.

