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Öz
Serbest bankaclk, devletin para yaratma yetkisine tamamen son verilerek, parann tpk herhangi bir
mal gibi özel banka ve/veya finansal kurumlar tarafndan arz edilmesini öneren bir sistemdir. Bu ksa
araútrma içerisinde Friedrich A. von Hayek’in serbest bankaclk ve özel para sistemi üzerine görüúleri incelenmektedir.
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Abstract
Free banking system suggests that the monopoly power of money creation by governments shoud be
terminated and private currency can be issued by private banks and/or financial institutions just like
supplying any kind of goods and services in the goods market. This introductory paper aims to
summarize the ideas of Friedrich A. von Hayek on free banking system.
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1. Giriú
Serbest bankaclk, devletin para yaratma yetkisine tamamen son verilerek, parann tpk
herhangi bir mal gibi özel bankalar ve/veya finansal kurumlar tarafndan arz edilmesini
öneren bir sistemdir.
Serbest bankaclk sisteminin uygulanmasn savunanlarn baúnda hiç úüphesiz fikirleri ile
pek çok disipline önderlik eden Friedrich A. von Hayek gelmektedir. Hayek, özel para
sistemi konusundaki düúünce ve önerilerini Para Birimi Tercihi (Choice in Currency, 1976;
1988) ve Parann Özelleútirilmesi (Denationalization of Money, 1978, 1990) adl kitaplarnda ayrntl olarak incelemiútir.
Bu çalúmada Hayek’in serbest bankaclk ve parann özelleútirilmesi konusundaki görüú ve
önerileri incelenmektedir. Çalúmamzda ayrca Hayek’in bu radikal önerisinine yönelik
eleútiriler de özetlenmektedir.

2. Hayek: Serbest Piyasa, Serbest Ticaret ve Serbest Bankaclk
Friedrich August von Hayek, 20. yüzylda, Avusturya øktisat Okulu’nun önde gelen liberal
filozoflarndan birisidir.3 Hayek; özgürlük, kendili÷inden do÷an düzen, serbest piyasa ekonomisi ve para teorisi gibi pek çok konuda eserler kaleme almútr. Önemli eserleri arasnda; Kölelik Yolu (The Road the Serfdom), Özgürlük Anayasas (The Constitution of
Liberty) ve üç ciltten oluúan Hukuk, Yasama ve Özgürlük (Law, Legislation, and Liberty)
adl çalúmalar bulunmaktadr.
3

Friedrich August von Hayek 1899 Avusturya-Viyana do÷umludur. Hayek 20. yüzyln önemli bir sosyal kuramcs ve siyasi filozofu olmuútur. "Neo-Avusturya øktisat Okulu”nun kurucusu olarak kabul edilmektedir.
Hayek'in yaklaúm ço÷unlukla Avusturya øktisat Okulu’na dayanmaktadr ve çalúmalarnda bilginin snrl niteli÷ini vurgulamaktadr. Ekonomiden psikolojiye, siyaset felsefesinden bilim felsefesine kadar uzanan çeúitli
konularda 130 makalesi ve 25 kitab yaynlanmútr. Akademik yaúamnn ço÷unu Londra Ekonomi Üniversitesi'nde (LSE), Chicago Üniversitesi'nde ve Freiburg Üniversitesi'nde geçirmiútir. Hayek, 1929'da "Para Teorisi
ve Konjonktür Dalgalanmalar" adl ilk kitabn yaynlamútr. 1944 ylnda Hayek'in en ünlü kitab "Kölelik
Yolu" (The Road to Serfdom) yaynlanmútr. 1952 ylnda ise "Duyusal Düzen" (Sensory Order) kitabn yaynlanmútr. Hayek, Chicago Üniversitesi'nde yeni kurulan Sosyal Düúünce Komitesi'nde bir görev ald÷ndan
dolay 12 yl Chicago'da yaúamútr. Orada siyasi felsefe, fikirlerin tarihi ve sosyal bilim metodolojisi gibi pek
çok temayla ilgili makaleler yazmútr. 1960 ylnda "Özgürlük Anayasas" (Constitution of Liberty) adl kitabn yaynlamútr. Daha sonra Hayek 1962'de Chicago'dan ayrlmú ve Avusturya'daki Salzburg Üniversitesi'nde fahri profesörlü÷e kabul edildi÷i için 1968 ylna, yani emeklili÷ine kadar orada kalmútr. Hayek, Gunnar
Myrdal ile 1974 ylnda Nobel Ekonomi Ödülünü paylaúmútr. 1976’da yaymlad÷ “Parann Özelleútirilmesi”
(Denationalisation of Money) adl çalúmas ile yeni bir parasal reform önerisi getirmiútir. 1977'de Freiburg'a
kalc olarak geri dönmüú ve üç ciltlik Kanun, Yasama Faaliyeti ve Özgürlük (Law, Legislation and Liberty)
adl kitaplarn yazmútr. "Ölümcül Kibir: Sosyalizmin Yanlúlar" (Fatal Conceit: The Errors of Socialism) adl
son kitab 1988'de yaynlanmútr. Ünlü düúünür Friedrich August von Hayek 23 Mart 1992 ylnda Almanya
Freiburg'da hayatn kaybetmiútir. Türkçe’de Hayek üzerine yazlmú iki araútrma için bkz. Yay, 1993; Yayla,
1993.
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Hayek’in sosyal teoriye en büyük katks, “kendili÷inden düzen” fikri ve bu fikir temelinde
geliútirdi÷i snrl devlet-serbest piyasa ekonomisi anlayú olmuútur. Hayek’e göre yaúad÷mz düzen, insan faaliyetleri sonucunda meydana gelen, insanlar tarafndan bilinçli oluúturulmamú düzendir. Hayek kendili÷inden oluúan bu düzene; dil, ahlak, para, hukuk ve
yazy örnek olarak göstermektedir. Hayek, insan zihninin hiçbir zaman tam anlamyla tam
bilgiye ulaúacak kapasiteye sahip olmad÷n ve insan zihnindeki eksik bilgiler ile do÷al
düzenin iúleyiúinin tam olarak kavranamayaca÷n düúünmektedir. Dolaysyla böyle bir
bakú açsna sahip olan Hayek, kendi kendine iúleyen bu sisteme dúardan herhangi bir
müdahale yaplmamas ve mevcut sistemin her türlü baskya karú korunmas gerekti÷ini
savunmaktadr.
Hayek, (1973:109) piyasay; “kendili÷inden düzenin özel bir türü” úeklinde ifade etmektedir. Piyasa, bireylerin amaçlarna ulaúmak için kullanabilecekleri bilgileri sa÷layan soyut
sinyaller (fiyatlar) üretmektedir. Mal ve hizmetlere yönelik talep ve arz ile ilgili bilgileri
ileten fiyatlar, bireylerin ekonomik faaliyetlerini ne úekilde yönlendirmesi gerekti÷ine dair
ipuçlar sunmaktadr (Hayek, 1973: 17-20). Yani, piyasann kendili÷inden iúleyen düzeni,
toplumdaki “bilgi paylaúm” ndan yararlanmakta, ayn bilgiyi paylaúmayan kiúilerin eylemlerini koordine etmekte ve piyasa fiyatlar; somut bilgileri hzla iletilebilecek soyut ve
esnek bir biçimde biraraya getirmektedir. Bu sebeple fiyat mekanizmas, iletiúimi daha
verimli hale getirmekte ve kaynaklar en çok istenen kullanm alanlarna yönlendirmektedir. Sonuç olarak, fiyat mekanizmas sayesinde piyasa; herhangi bir ekonomik düzenlemeden veya müdahaleden daha üretken sonuçlarn elde edilmesini sa÷lamaktadr (Hayek,
1976: 115–120). Hayek, hükümetin piyasaya müdahale etmesi durumunda, piyasann kendili÷inden oluúan düzeninin yok olaca÷n ve müdahalenin fiyatlar bozarak, kaynaklar
yanlú yönlendirece÷ini savunmaktadr. Düúünüre göre, bunun neticesinde ortaya çkacak
sorunlar ise; ekonomik faaliyetlerde daha fazla devlet müdahalesini gerektirecektir ki, devlet kontrolünün piyasann yerini almas durumunda toplumun önemli bir ksm bundan
olumsuz etkilenecektir. Hayek, iktisadî hayatn hükümet kontrolüne braklmas halinde
bunun totaliterli÷e dönüúece÷ini vurgulamaktadr. Çünkü bütün iktisadi faaliyetlerin belirli
bir otorite tarafndan kontrol edilmesi durumunda, bireylerin ekonomik hayatta neyi yapp
neyi yapamayacaklarna dair tüm kararlar mevcut otorite tarafndan belirlenecek ve bu
otorite istedi÷i amaçlar gerçekleútirebilmek için gerekli tüm araçlar hâkimiyeti altna alacaktr. øúte böylesine bir ekonomik kontrol; insan hayatnn sadece bir parçasnda gerçekleúecek kontrol olmaktan ziyade; bütün amaçlara yönelik yaplacak her türlü araçlarn kontrolünden baúka bir úey olmayacaktr (Hayek, 1944: 97).
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Hayek’in kendili÷inden oluúan düzen görüúü çerçevesinde geliútirdi÷i ve serbest piyasa
ekonomisi anlayú içerisinde yer verdi÷i önemli konulardan birisi de para basmna yönelik
önerisidir. Hayek para basmnn piyasa süreci içerisinde rekabete açlmas ve parann devlet tekelinden (merkez bankas) çkarlmas görüúünü savunmaktadr. Hayek, Adam
Smith’in serbest piyasa, serbest ticaret ve serbest bankaclk fikirlerini 20. Yüzylda savunan en önemli düúünürlerden birisidir. Hayek, Adam Smith’in “görünmez el” (invisible
hand) felsefesinin sadece mal ve hizmetler piyasas için de÷il para piyasalar için de geçerli
oldu÷unu savunmuú ve rekabetçi piyasalarda en iyi parann kendili÷inden ortaya çkaca÷n
savunmuútur. Esasen Hayek, “kendili÷inden do÷an düzen” kavramn para için de kullanmú ve parann pekala rekabetçi piyasalarda varl÷n sürdürebilece÷ini ve devlet tekeline
hiçbir úekilde gerek olmad÷ görüúünü iúlemiútir. Hayek’e göre devet tekelinin ortadan
kaldrlmas neticesinde halk devletin kötü parasndan kurtulacak ve dahas zaman içinde
rekabetçi piyasalar sayesinde kötü özel paralar kendili÷inden piyasadan silinmiú olacaktr.

3. Hayek’in Rekabete Dayal Özel Para Sistemi Önerisi
Hayek’in para rekabeti ve parann özelleútirilmesi üzerine görüúlerini incelemeden önce serbest bankaclk ya da serbest para sisteminin baúta Adam Smith, David Ricardo, John Stuart
Mill, Herbert Spencer gibi liberal düúünürler tarafndan da savunuldu÷unu burada not etmekte
yarar görüyoruz.4 Hayek, hiç úüphesiz bu düúünürler ve yazarlardan etkilenmiútir.5
Hayek’in para teorisi, para politikas ve para sistemleri (altn para standard, ka÷t para
sistemi, rekabete dayal serbest para sistemi) konularndaki görüúleri incelendi÷inde kariyerinin ilk yllarnda yaynlad÷ eserlerinde özünde liberal olmakla beraber ksmen devlet
müdahalesine (devlet regülasyonuna) scak bakt÷, 1935’li yllara de÷in altn para standardna konusunda da olumlu düúüncelere sahip oldu÷u görülebilir. Hayek, 1976 ylnda
Choice in Currency ve 1978 ylnda The Denationalization of Money eserlerini yazdktan
sonra radikal bir parasal reform olan serbest bankaclk sistemini savunmaya baúlamútr.6

4

5

6

Bkz. Smith, 1994; Ricardo, 1816; Mill, 1848; Spencer, 1851; Smith’in serbest bankaclk üzerine görüúleri için
bkz: Iúk, 2006.
Hayek’in 1976 ylnda eserini yazmasndan hemen bir-iki yl öncesinde Klein ve Tullock’un kaleme ald÷
makaleleri de para rekabetini destekleyen önemli çalúmalardr. Klein, 1974; Tullock,1975.
Polleit, Hayek’in Parasal Milliyetçilik ve Uluslararas østikrar (1937) kitabnda tek bir uluslararas para otoritesi (bir
tür dünya merkez bankacl÷ sistemi) görüúünü savundu÷unu; 1960 ylnda yaynlanan Özgürlü÷ün Anayasas
(The Constitution of Liberty) eserinde ise devletin merkez bankas kanalyla para politikasn yönetmesi gerekti÷ine
dair görüúler savundu÷unu ifade etmektedir. Polleit, The Denationalization of Money kitabndan sonra Hayek’in
radikal bir laissez faire serbest bankaclk sistemini savundu÷una iúaret etmektedir. Bkz. Polleit, 2016. Hayek’in
altn para standard konusundaki görüúlerinde de zaman içerisinde bir de÷iúiklik oldu÷u söylenebilir. Baúlangçta
Hayek’in altn para standardna dair olumlu görüúler sundu÷u, kariyerinin ileriki yllarnda ise altn para sisteminin
ideal bir sistem olmad÷na dair görüúleri ile ilgili olarak bkz. Caton, 2013, 2018.
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Hayek, akademik kariyerinin baúnda devletin merkez bankas kanalyla para politikasn
yönetmesini do÷ru bulurken; kariyerinin ileriki yllarnda merkez bankasnn tamamen
la÷vedilmesi düúüncesini savunmuútur.
Hayek, 1944 ylnda yaynlad÷ Kölelik Yolu (The Road to Serfdom) adl eserinde úunlar
yazmaktadr:
“(Devlet) açsndan para sisteminin yürütülmesi gibi açk baz görevler vardr… Hiç
úüphesiz devlet iyi ve kötü etkiler ortaya çkarabilecek derecede büyük bir güce sahiptir.
Devletin gücünün bir gün daha do÷ru bir úekilde kullanlmas için beklentimizi ve inancmz kaybetmemeliyiz.”7
Hayek, 1960 ylnda Özgürlü÷ün Anayasas adl eserinde sa÷lam ve güvenilir bir mübadele
aracnn piyasann kendili÷inden oluúan güçlerine teslim edilemeyece÷ini úu ifadelerle
açklamaktadr: (Hayek, 1960:324)
“Parann piyasa güçleri tarafndan sunulmas hem politik açdan pratikte uygulanabilir
de÷ildir hem de mümkün olsa bile muhtemelen arzu edilir de÷ildir.”8
F. A. Von Hayek’in para konusunda yaynlamú olduu kitaplar, makaleler, bildiriler ve muhtelif konferanslarda yapmú oldu÷u konuúmalar dikkatle ve özenle okundu÷unda onun sürekli
bir ideal arayú içerisinde oldu÷u görülebilir. Hayek, 1930’l yllarn baúlarndan itibaren parasal disiplin ve parasal istikrar için eúsiz bir entelektüel çaba içerisinde olmuútur.
Bu ksa açklamalardan sonra úimdi Hayek’in 1976 ylndan sonraki yllarda savundu÷u radikal öneriyi (serbest bankaclk ve rekabete dayal özel para sistemi) incelemeye çalúalm.
Hayek'in parann özelleútirilmesi çalúmasnn temelinde, hükümetlerin para üzerinde bir
tekeli olmas için do÷uútan gelen bir sebep bulunmad÷ düúüncesi yatmaktadr. Dolaysyla, özel bankalarn kendi para birimlerini oluúturabilmelerini ve bu para birimlerinin
ihrac ve kontrolü için rekabetçi bir pazar yaratmalar gerekti÷ini ileri sürmektedir.
Hayek’in parann özelleútirilmesi önerisi ulusal para kanunlarn ortadan kaldrmakta ve her
kuruluúun kendi isimleri ve iúaretleri ile para birimlerini çkarmasna izin vermektedir. Yani
Hayek, para birimi konusunda devlet tekelinin ortadan kaldrlmasn ve rekabet içinde özel
7

8

Bkz: Hayek, F. A. (1944[2007]). The Road to Serfdom (Bruce Caldwell, Ed.). Chicago, IL: The University of
Chicago Press. S. 72. Hayek’in bu sözlerini úu kaynaktan aktaryoruz: Boettke & Smith, 2015. 8.
Hayek’in eserindeki sözleri aynen aktaralm: “[i]t is important to be clear at the outset that this is not only
politically impracticable today but would probably be undesirable if it were possible.” Hayek’in bu sözlerini
okuyanlar onun gibi radikal bir liberal düúünürün bu sözleri yazd÷na úaúrabilirler. Hayek ileriki yllarda para
teorisi konusundaki görüúlerini de÷iútirmiú ve özellikle Para Birimi Tercihi (Choice in Currency, 1976; 1988)
ve Parann Özelleútirilmesi (Denationalization of Money, 1978, 1990) adl kitaplarnda tamamen ayr bir pozisyon alarak Merkez bankalarnn tümüyle kaldrlarak rekabete dayal özel para sisteminin uygulanmasn savunmuútur.
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para ihraççlar bulunan bir sistemle de÷iútirilmesini önerdi÷i bir model oluúturmuútur.
Kurdu÷u bu modelde, devletin ekonomide dolaúan para miktarn, banknot ve madeni paralar ihraç tekeli aracl÷yla etkileyebilece÷i hipotezinden yola çkarak, laissez-faire ilkelerinin bankaclkta benimsenmesini önermiútir. Uygulamaya konulmas durumunda, bu
model Hayek'e göre devletin para tekeli gücünü ortadan kaldracak ve bireylere daha fazla
özgürlük sa÷layacaktr.
Hayek'in rekabetçi para birimleri önerisinin baúlangç noktasn, parann baúka mallardan
farkl olmad÷ fikri oluúturmaktadr. Dolaysyla, tekelci bir devletin para üretiminden
ziyade, özel ihraççlar (özel bankalar) arasndaki serbest rekabetle oluúan bir piyasa yaps
gerekmektedir. Hayek'in rekabetçi para birimleri konseptinin kurucu unsurlar úunlardr: i)
Herkes rekabete konu özel paralar sunmakta özgürdür. ii) Herkes, kendi amaçlarna en iyi
hizmet eden para talebinde bulunmak için özgürdür. iii) Bankaclk hizmetlerinde serbest
piyasa anlamna gelen "serbest bankaclk" vardr. Sonuçta Hayek, böyle özgür bir para
piyasasnda hiç kimsenin kötü para istemeyece÷i gibi, sa÷lam bir parann ortaya çkmasn
sa÷layaca÷n savunmaktadr (Polleit, 2016: 71).
Hayek, sistemin kendini tamamen kurduktan ve rekabetteki bir takm baúarsz giriúimler
ortadan kaldrldktan sonra, dünyada yaygn olarak kullanlan ve birbirine çok benzer para
birimlerinin kalaca÷n belirtmiútir. Bu para birimlerinden bir veya ikisi çeúitli büyük bölgelerde egemen olacak ancak bu bölgelerde keskin veya sabit snrlar olmayacak ve bunlardan baskn olan para birimlerinin kullanm snr bölgelerinde örtüúecektir. Benzer mal
koleksiyonlarna dayanan bu para birimlerinin ço÷u, ksa vadede muhtemelen bugünkü en
istikrarl ülkelerin para birimlerinden çok daha az, fakat gerçek bir altn standardna dayanan para birimlerinden biraz daha fazla dalgalanma gösterecektir (Hayek, 1990: 223). Parann özelleútirilmesi çalúmas, de÷erini istikrarl bir úekilde koruyabilen para birimleri için
talebin en fazla olaca÷n ve bu nedenle bankalarn para arzn hükümetlerden daha prensipli bir úekilde yönetmeye çalúacaklar düúüncesine dayanmaktadr.
Hayek’e göre, bankalar farkl isimler ile kendi para birimlerini ihraç edecekler ve ihraç
edilen bu paralarn de÷eri belirli olan bir mal sepetine endekslenecektir. Oluúan rekabetçi
süreç sayesinde de bankalar ne kadar para ihraç edece÷ini belirlemektedir. Düúük faizle
kredi veren bir bankann tasarruf oranlar düúük olursa ve aúr para ihraç ederse, o bankann ihraç etti÷i parann de÷iúim de÷eri düúecektir. Serbest para piyasas sayesinde bu bilgiye ulaúan bireyler de bu bankann ihraç etti÷i paray portföy hesaplarnda tutmak yerine,
düúük faizle borçlanmay tercih edeceklerdir. Di÷er bir deyiúle, bu paray kullanmay tercih
etmeyeceklerdir. øúte bu rekabetçi süreç sayesinde bankalar, ihraç ettikleri paralarn talep
görebilmesi için paralarnn de÷erli olmas gerekti÷ini bilmelerinden dolay, para miktarn
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kontrol etmekte ve paralarnn satn alma gücünü koruyabilmek amacyla talepteki de÷iúmeye ba÷l olarak parann miktarn ayarlamaktadrlar (Hayek, 1976: 63-64). Bir banka
tarafndan ihraç edilen para biriminin de÷eri, farkl kurumlar tarafndan ihraç edilen di÷er
para birimlerinin arzndan etkilenmemektedir ve miktarnn herkes tarafndan kabul edilebilir klacak úekilde düzenlemesi için her bir ihraççnn para birimlerinin ayr güçlerde
olmas ve rekabet ortamnn bunu zorlamas gerekmektedir. Bunun yan sra, farkl para
birimleri ile rekabet eden bir dizi ihraçç, kredi veya satú için sunduklar para birimlerinin
kalitesinde de rekabet etmelidir. Dolaysyla, bankalarn baúars beyan edilen niyetlerini
yerine getirip-getirmemesine ba÷l olarak de÷iúecek ve bankalar arasnda yaúanacak kazanma arzusu hükümetten daha iyi bir para üretilmesini sa÷layacaktr (Hayek, 1990: 51-53).
Rekabetçi bir piyasa yaps içerisinde ortaya çkan çeúitli para birimlerinden hangilerinin
tercih edilece÷ini belirleyen baz faktörler bulunmaktadr. Bunlar; likidite, kararllk veya
de÷iúkenliktir. østikrar beklentisi belirli bir para türündeki likiditeyi etkilemekle birlikte,
ksa vadede likiditenin bazen istikrardan daha önemli olabilece÷i de düúünülmektedir. Bu
nedenle, rekabetçi bir para birimi düzenleyicisinin, alclarn cezbetmek için öncelikli olarak yapmas gereken úey, para birimi de÷erinin istikrarl bir úekilde tutulaca÷ güvencesini
vermek olmaldr (Hayek, 1990: 58-59). Para ihraç eden bankalar, yalnzca kazanç elde
etmeye çalútklarndan dolay herhangi bir kamu kurumunun úimdiye kadar amaçladklarndan veya yapabilece÷inden daha iyi hizmet edecektir. Böyle bir sistemde ne belli bir
miktarda bir ulus veya bölgenin para birimi bulunacak, ne de birkaç para biriminin tek tek
ihraççlarnn herhangi bir úeyi hedeflemesi söz konusu olacaktr. Dolaysyla bireyler de
satn alma gücünün istikrarl olaca÷ ve daha önce hiç olmad÷ kadar istikrarl bir ticaret
koúulunu güvence altna alan bir para birimini tercih edecektir (Hayek, 1990: 101). Ekonomik faaliyetlerin istikrarl bir seyre kavuúmas ise, ancak iúlemlerin büyük ço÷unlu÷unun
istikrarl para birimleriyle gerçekleúmesi durumunda mümkün olacaktr.
Hayek, mevcut para birimlerinden hangisinin kullanlaca÷na dair karar verilirken, bu tercihi esas olarak etkileyen faktörün; parann hangi amaçla (a- mal ve hizmetlerin nakit
almlar, b- gelecekteki ihtiyaçlar için rezerv olarak, c- ertelenmiú ödemeler için, d- hesap
birimi olarak) kullanlacak oldu÷unu iúaret etmektedir. Hayek’e göre, bu kullanmlar, bir
de÷iúim arac olarak parann temel iúlevinin sonuçlardr. Dolaysyla, uzun vadeli dengede,
sadece istikrarl bir satn alma gücünü garanti eden para birimleri mevcut olacaktr. Hayek,
devlet engellerinin kaldrlmas durumunda, serbest piyasann parasal ürünlerin optimal
miktarn ve çeúitlili÷ini sa÷layaca÷n savunmaktadr. Yerel paralarn her biri birbirlerine
karú serbestçe de÷iútirilebildi÷i sürece, modern para piyasalar iúlem maliyetlerini önemli
ölçüde azaltacaktr. Rekabet güçleri ise, di÷er tüm alanlarda düúük fiyatlara ve üstün kaliteye yol açt÷ gibi, "ka÷t veya madeni para endüstrisinde" gerçekleúecek rekabet de hü171
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kümetin üretti÷i eúde÷erlerinden sonsuz derecede daha iyi olan paralara yol açacaktr.
Çünkü ço÷u para birimi altn veya gümüú gibi fiziksel metalara dayanrken; ka÷t veya
madeni para yalnzca hükümetlerin iradi kararlarna dayanmaktadr. Dolaysyla, böyle bir
parann de÷erini belirleyen úey; parann yapld÷ malzemenin de÷eri yerine arz ve talep
arasndaki iliúki olmaktadr. Bu durumda ise, en çok talep edilen paralar; iyi olan paralarn
ortaya çkmasn sa÷layacaktr. Rekabet ortamnda belirlenecek olan özel paralar sayesinde
de satn alma gücü daha istikrarl olacak, sahtecilik zorlaúacak ve paralar daha uygun nominal de÷erlere sahip olacaktr.
Hayek’e göre, böyle bir sistem insanlarn parasal alúkanlklarnda herhangi bir de÷iúikli÷e
neden olmayacak aksine birkaç eúanl parann ortaya çkú sadece onlara alternatifler sunacaktr. ønsanlar herhangi bir devlet kontrolünden tamamen uzak oldu÷u zaman yeni paraya
güvenmeyi de ö÷reneceklerdir. ønsanlar farkl amaçlarn gerçekleútirebilmek amacyla
hangi para birimini kullanacaklarn özgürce seçebildikleri zaman, seçim süreci ile birlikte
herkes tarafndan kabul gören ve geçerli olan “iyi para” ortaya çkacaktr (Hayek, 1990: 122).
Hayek’in özel para sisteminin iúleyiúine dair görüú ve önerilerini mümkün oldu÷u ölçüde
kendi sözleriyle aktarmaya çalúalm:
“Dünyann çeúitli yerlerinde rekabet içinde banknotlar yaynlamakta serbest olan ve benzer úekilde kendi adlarnda çek hesaplarn taúyabilecek çok sayda kurumlar tesis etmenin
mümkün olaca÷n varsayaca÷m. Bu kurumlar, kredi vermeyi tercih etmeyen di÷er bankalardan ayrt etmek için basitçe “bankalar” ya da “ihraç bankalar” olarak adlandraca÷m. Ayrca bir bankann kendi adna seçti÷i ismin izinsiz kullanmna karú, bir marka ad
veya ticari marka oluúturarak korunaca÷n varsayaca÷m. Bu bankalar, daha sonra kamuoyu kullanmna mümkün oldu÷u kadar uygun hale getirilerek rekabet edeceklerdir”
(Hayek, 1990: 46).
Hayek, Parann Özelleútirilmesi baúl÷n taúyan eserinde “Yeni para birimleri aúamal
olarak de÷il, tek seferde piyasaya girmelidir.” görüúünü savunarak úöyle yazmaktadr:
“Yeni düzeni kademeli olarak ortaya koymak için çekingen bir giriúimde bulunulmayacak
ya da 'bir úeylerin yanlú gitmesi halinde' devletin kontrol gücü kullanlmayacaktr. Çok
saydaki düzenleyici kurumlar arasnda serbest rekabetin ve snrlarn ötesindeki tüm para
ve sermaye hareketlerinin tam özgürlü÷ü, programn baúars için eúit derecede önemlidir.
Mevcut tekel sorununun kademeli olarak azaltlmas, tekeli kesinlikle baúarsz hale getirecektir. ønsanlar yeni paraya ancak, herhangi bir devlet kontrolünden tamamen uzak olduklarna inandklar zaman güvenmeyi ö÷reneceklerdir. ønsanlar, özel bankalarn rekabet ile
kontrol edilmelerinden dolay, paralarnn istikrarn muhafaza etmeleri için güvenebile172
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ceklerdir. ønsanlar farkl amaçlarla hangi para birimini kullanacaklarn özgürce seçebildikleri için, seçim süreci iyi parann ortaya çkmasna yol açacaktr” (Hayek, 1990: 122).
Özel para sisteminde yeni hesap biriminin belirlenmesi de önem taúmaktadr. Hayek, yeni
hesap biriminin hesaplanmasnda hammadde ve gda maddelerinden oluúacak bir mal demetinin fiyatlarnn esas alnmasn ve bunun “standart” olarak adlandrlmasn önermektedir. Örne÷in, uluslararas ticarete konu olan hammadde ve gda maddelerinden 30 veya 40
adet maln ortalama fiyat esas alnacak ve bir indekse ba÷lanacaktr.
Hayek parann özelleútirilmesi ve paralar-aras rekabet konusunda úu görüúleri ileri sürmektedir:
“…bir banka tarafndan belirlenen parann de÷eri, farkl kurumlar (özel veya devlet) tarafndan ihraç edilen di÷er para birimlerinin ihracndan mutlaka etkilenmeyecektir. Ve halk
tarafndan kabul edilebilir hale getirilmesi için her para biriminin ihraççsnn gücü olmaldr ki bu gücü de rekabet sa÷layacaktr. Bankalar ise, beklentileri yerine getirememesi
sonucunda kaybedece÷ini bilmektedir. Bankann baúars ise, beyan etti÷i niyetlerini yerine
getirmeye kararl ve güvenilir bir úekilde oluúturmasna ba÷l olacaktr. Bu durumda, kazanma arzusu, hükümetin üretti÷inden daha iyi bir para üretilmesini sa÷layacaktr”
(Hayek, 1990: 51).
“Önerilen sistem… kontrolü bir tekelci otoriteden alp, özel giriúimcilere emanet edecektir.
Beklentileri karúlayamadklar takdirde, tüm iúlerin hzl bir úekilde kaybedilmesi tehdidi,
bir hükümet tekeline karú tasarlanabilecek olandan çok daha güçlü bir koruma sa÷layacaktr. Rekabet, kurumlar para birimlerinin de÷erini sabit tutmaya zorlayarak ve örne÷in
altn cinsinden para birimini kullanmaktan daha etkili bir kstlama oldu÷unu kantlayacaktr. Özel paraya duyulacak güven, bugün tüm özel bankacl÷a duyulan güvenden çok da
farkl olmayacaktr. Günümüzde insanlar, bankalarn ayn anda herkese ödeme yapacak
olmas durumunda yeterli paraya sahip olmad÷n biliyor olsa da, bir bankann onlarn
iúlerini koruyarak düzenleyeceklerine güvendiklerinden dolay, her zaman vadeli mevduat
iúlemleri yapmaktadrlar” (Hayek, 1990: 48).

4. Hayek’in Özel Para Sistemi Önerisine Yönelik Eleútiriler
Önemle belirtelim ki, finansal globalleúme, bilgi ve iletiúim teknolojilerindeki akl almaz
yenilikler, piyasalardaki belirsizlikler, riskler, kaotik düzen, piyasalarda oluúan krizlerin
yaylma ve bulaúma etkileri vs. para piyasalarn çok daha karmaúk ve iúin içinden çklamaz noktalara taúmútr. Bugün devlet tekeli altndaki ka÷t para sistemini (geleneksel
merkez bankacl÷ sistemi) ve bunun karúsnda duran radikal rekabete dayal özel para
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sistemini dünyadaki bu geliúmelerden ba÷msz de÷erlendirmek pek do÷ru bir yaklaúm
olmayacaktr.
Hayek’in serbest bankaclk sistemi önerisi her ne kadar çok radikal bir öneri olarak görünse de bugün ortaya çkan özel elektronik paralar Hayek’in yaklaúk 40 yl önce geliútirmiú oldu÷u önerisini tekrar tartúmaya açmútr. Acaba Hayek’in paralar-aras rekabete
dayal özel para sistemi bugün itibariyle pratik anlamda bir uygulama imkanna sahip midir? Bu konuda iktisatçlarn bir ksm Hayek’in görüú ve önerilerini desteklerken, di÷er bir
ksm iktisatçlar ise parann esasen “kamusal bir mal” oldu÷unu9 ve merkez bankalarnn
düzenleyici/denetleyici ve nihai borç veren olma rolünün kolaylkla ortadan kaldrlamayaca÷n savunmaktadrlar. Parann bir kamusal mal oldu÷unu savunan iktisatçlar, para
basma hakk ve yetkisinin, vergileme hakk ve yetkisi gibi devletin egemenlik gücünü temsil etti÷ini ve bu yetkinin özel bankalara devredilemeyece÷i görüúündedirler. Özetle, bu
görüúü savunanlara göre para, devletin egemenlik gücünün en önemli sembolüdür ve hiç bir
úekilde bir özel kiúi ve /veya kuruma devredilemez.
Hayek’in serbest bankaclk sistemine tamamen karú olanlar ve/veya sistemin baz yönlerden eksikliklerine iúaret ederek iyileútirilmesi önerisinde bulunanlarn görüúlerini baúlca
alt ana baúlk altnda özetleyebiliriz.10 ( ùekil-1)

9

10

Örne÷in Felber (2017) makalesinde parann (ve parasal sistemin) bir global kamusal mal oldu÷unu detayl
olarak incelemektedir..
Hayek’in parann özelleútirilmesi ve rekabete dayal özel para sistemi önerisi ünlü Monetarist iktisatç M.
Friedman ve ABD eski Merkez Bankas Baúkan Yardmcs S. Fischer baúta olmak üzere muhtelif iktisatçlarn
eleútirilerine tabi olmuútur. Bkz.Friedman, 1984a, 1984b; Friedman & Schwartz, 1986; Fischer, 1986; Rantala,
1980; Ferris, 2003; Iúk & Akgüç, 2010; Luther, 2011; Vaubel, 1986, Cagan, 1986, Greenfield & Yeager, 1983.
Bunun dúnda temelde Hayek’in serbest bankaclk önerisini savunmakla birlikte Hayek’in önerisine ksmen
katlmayan baz modern serbest bankaclk taraftarlar da bulunmaktadr. K. Dowd, G. Selgin ve L. White bunlarn baúnda gelmektedir. Serbest bankaclk konusundaki araútrmalar ile isimlerini duyuran bu iktisatçlarn
eleútirileri muhtelif kitap ve makaleleri içerisinde görülebilir. Bu konuda bkz: Dowd, 1988, 1989, 1992,
1993,1996; White, 1989, 1993, 2003; Selgin, 1988a, 1988b, 1989; Selgin, & White, 1994. Özel para sistemine
yönelik eleútirilerin ksa bir özeti için bkz. King, 1983. Bu çalúmann yazarlarndan Aktan, 1998 ylnda yaynlad÷ Nasl Bir Para Sistemi? baúl÷n taúyan kitabnda aradan 20 yl geçmesine ra÷men Hayek’in özel para
sistemine yönelik eleútirilerini aynen muhafaza etmektedir. Aktan’n, iki meslektaú ile birlikte kaleme ald÷
Nasl Bir Para Sistemi baúl÷n taúyan kitapta úu eleútiriler not edilmiútir: “Hayek, çok açk olarak, parann
özel firmalar ve bankalararas rekabete açlmasn savunmaktadr. Hayek’in bir çok yönden hakl gördü÷ümüz
görüúlerini kabul etmek mümkün olmakla birlikte bugün için bu radikal öneriyi hayata geçirmenin pek o kadar
kolay olmad÷n söyleyebiliriz. Belki de en ideal bir para sistemi olan özel para sistemini, yakn gelecekte uygulamann güç olabilece÷ini düúünüyoruz. Özel para sistemi konusunda kafalar meúgul eden úu sorulara tatmin edici cevaplar bulunmas halinde en ideal para sisteminin özel para sistemi oldu÷unu söyleyebiliriz: Paralararas rekabetin geçerli oldu÷u bir piyasa yaps oluúturulabilir mi? Yoksa para tamamen do÷al monopol özelliklerini taúyan bir mal mdr? - Snrsz sayda para biriminin geçerli oldu÷u bir piyasada kaos hakim
olmaz m? Laissez faire bankacl÷ baúboúlu÷u ve iúin içinden çklamaz kargaúalar beraberinde getirmez
mi? - Ekonomide para darl÷ baú gösterdi÷inde ve ticari bankalar likidite sknts çektiklerinde ne olacaktr? Merkez bankalarnn “lender of last resort” (nihai mukriz) fonksiyonunu hangi kurum ve/veya mekanizma
sa÷layacaktr? -Çok sayda özel paralar ekonomideki iúlem maliyetlerini artrmaz m?” Aktan, Utkulu, Togay,
1998:239.
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ølk olarak, özel para sisteminin uygulanmas halinde ölçek ekonomileri özelli÷ini taúmas
dolaysyla parann bir süre sonra do÷al monopol durumuna gelece÷i ve rekabetin ortadan
kalkabilece÷i görüúü savunulmaktadr. Bu görüúü savunanlar para piyasalarnn azalan
maliyetlerin geçerli oldu÷u bir endüstri oldu÷u görüúündedirler. Yine özel para sistemine
geçilmesi halinde daha baúlangçta piyasada en güçlü durumda olan bankann tedavüle
çkard÷ parann hakim olaca÷ ve rekabeti engelleyece÷i görüúü ileri sürülmektedir.
Para piyasasna giriú yasal olarak serbest olsa dahi fiili olarak bunun güçlü bankalar tarafndan engellenebilece÷i belirtilmektedir. Devletin de mevcut oldu÷u bir paralararas rekabet ortamnda özel bankalarn devlet bankas (merkez bankas ) ile rekabet etmekte zorlanaca÷ eleútirisi yaplmaktadr. Ünlü monetarist Friedman bu konuda úöyle demektedir: “Tarihsel ve ampirik kantlar parann özelleútirilmesinin gerçekleútirilemeyece÷ini göstermektedir. Özel paralar, devletin tedavüle çkard÷ paray piyasadan atmakta baúar sa÷layamayacaktr.” (Aktaran, Hayek, 1978:176).
økinci olarak, bireysel bankalar tarafndan çok sayda parann tedavüle konulmasnn bir
standardizasyon ve koordinasyon sorununa yol açabilece÷i ifade edilmektedir. Serbest
bankaclk sisteminde, tek bir para tedavülde olmayaca÷ndan bu sonuçta “para sahtecili÷i”
nin yaygnlaúmasna neden olabilir. Birden çok para tedavülde olaca÷ için sahte paralarla
mücadele etmek haliyle zorlaúabilir.
Üçüncü olarak, çok sayda özel parann piyasa sunulmas halinde a÷ etkilerinden (network
effects) kaynaklanan a÷ dúsallklar (network externalities) sözkonusu olabilir.11 A÷
dúsallklar dúnda negatif dúsallklar ortaya çkmas da muhtemeldir. Serbest bankaclk
sisteminin baúar ile uygulanmasnn önündeki engellerin baúnda enformasyon sorunlar
gelmektedir. Eksik enformasyon, asimetrik enformasyon vs. sorunlarn sistemin iúleyiúinde muhtemel pek çok olumsuz etkiyi ortaya çkarabilece÷i görüúü dile getirilmektedir.
Para piyasalar, bireysel bankalar ve piyasaya arz edilen özel paralar hakknda yetersiz,
eksik, asimetrik enformasyon mevcut olmas durumunda hileler, sahtekarlklar, ahlaki çöküntü (moral hazard) gibi bir takm olumsuzluklar gündeme gelebilecektir.
Dördüncü olarak, iúlem maliyetleri serbest bankaclk sisteminin uygulanmasnda ciddi bir
sorun teúkil edebilir. Nitekim, bir taraftan çok sayda bireysel banka tarafndan sunulan özel
para piyasasnn düzenlenmesi, denetimi, kontrolü, sorumluluklarn gözden geçirilmesi,
piyasada úeffaflk sa÷lanmas, hesap verme sorumlulu÷u ile ilgili olarak ilkelerin ve prose-

11

A÷ etkisi, kullanc saysnn artmasna paralel olarak a÷dan sa÷lanan yararlarn artt÷n ifade eden bir
kavramdr. Baz mal ve hizmetlerin faydasndaki artú onu kullananlarn says ile do÷ru orantldr. Bu durum
ise a÷ dúsallklar olarak tanmlanmaktadr.
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dürlerin yürürlü÷e konulmas vs. iúlem maliyetlerini artrabilir. Hatta serbest bankaclk
sistemi ile parasal milliyetçilik ve parasal devletçili÷in tehlikelerinden uzaklaúmak isterken
bu defa aúr iúlem maliyetlerden kaynaklanan bir “regülasyon tuza÷”na düúülebilir.
Beúinci olarak, “Merkez bankalarnn nihai borç veren mercii olma fonksiyonu” (lender of
last resort) serbest bankaclk sisteminde olmayaca÷ndan bu durumun para piyasalarnda
bir baúboúluk ve kaos yaratabilece÷i ifade edilmektedir.12 Bilindi÷i üzere, merkez
bankalar “nihai borç mercii olma” fonksiyonu ile özel bankalarn ödemelerinde ortaya
çkabilecek dengesizlikleri ve istikrarszlklar giderebilmektedir. Serbest bankaclk
sisteminde bu sorunun nasl ortadan kaldrlabilece÷i ikna edici biçimde anlatlmú
de÷ildir.13 Özel bankalar likidite sknts içine düútüklerinde ve piyasada para darl÷
baúgösterdi÷inde ne olacaktr? Merkez bankasnn “nihai mukriz” ya da “nihai borç mercii
olma” fonksiyonunu kim ya da hangi mekanizma üstlenecektir? Özetle, özel para
sisteminin piyasada likidite yetersizli÷ine karú baúarsz olaca÷ ve bunun ardndan
ekonominin deflasyon/ stagnasyon/ resesyon sürecine girebilece÷i iddia edilmektedir.
Ve son olarak serbest bankaclk sisteminde “bedavaclk” (free rider) adn verebilece÷imiz bir sorun ortaya çkabilir. Serbest bankaclk sisteminde bireysel bankalarn ihraç ettikleri paralar-arasnda bir kalite farkll÷ olaca÷ndan zaman içerisinde “iyi para kötü
paray kovar” beklentisi hakimdir. Oysa, bu gerçekleúinceye kadar piyasadaki kaos ve karmaúa ortamnda kötü bireysel bankalar iyi bankalarn imaj ve itibarlarndan bedeva yararlanarak piyasada istismar ve suistimal yapabilirler.
Özel para arzn gerçekleútiren bankalarn da çeúitli nedenlerle krize girebilece÷i ve bunun
sonucunda banka iflaslarnn olabilece÷i konusu da serbest bankaclk sistemine yöneltilen
bir baúka eleútiridir. Banka iflaslarnn bankaclk sektöründe paniklere dönüúebilece÷i ve
bunun sonuçlarnn ekonomide onarlamaz yaralar açaca÷ iddia edilmektedir.
Öte yandan, serbest bankaclk sistemini eleútirenler serbest bankacl÷n tarihsel yönü
üzerine yeterli bilimsel çalúmalarn mevcut olmad÷n, dolaysyla øskoçya ya da di÷er
örneklerin ne derece baúarl oldu÷unun tam olarak bilinmedi÷ini ifade etmektedirler.
Keynezyen okula mensup bir iktisatç olarak de÷erlendirebilece÷imiz Nobel ekonomi ödülü
sahibi Paul Samuelson da özel bankaclk sisteminin uygulanmas halinde özel ve sosyal
maliyetler arasnda bir optimal denge olmayaca÷n ve bankaclk karlarnn aúr noktalara
varabilece÷ini ve bunun için de belki de özel banka karlarnn vergilendirilmesinin önemi
üzerinde durmaktadr (Samuelson, 1969).
12
13

Merkez bankalarnn nihai borç veren mercii olma fonksiyonu konusunda bkz. Bordo, 1990; Humphrey, 1989.
Bu konuda bkz: Goodhart, 1987, 1988, 1991.
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Keynezyen iktisat okuluna belki de en a÷r ve ciddi eleútirileri yönelten Nobel ekonomi
ödülü sahibi James M.Buchanan da serbest bankaclk sistemine kuúku ile yaklaúmakta ve
bunun yerine parasal anayasann çok daha uygun bir reform oldu÷u görüúünü savunmaktadr (Brennan & Buchanan, 1981:17-18).
Yukardaki eleútirilerin dúnda günümüzde serbest bankaclk sistemini savunan iktisatçlarn eserleri dikkatle incelendi÷inde onlarn da Hayek’in önerisini kaytsz-úartsz kabul
etmedikleri ve baz eleútirilere tabi tuttuklar görülmektedir. Örne÷in, K. Dowd, G. Selgin,
L. White gibi modern serbest bankaclk taraftarlar Hayek’in original önerisine baz eleútiriler sunmaktadrlar ve Hayek’in radikal önerisi üzerinde baz revizyonlar yaplmasn tavsiye etmektedirler. “Bu modern bankaclk taraftarlarna göre, bankalarn istikrarl para
ihrac, sadece rekabet sürecine de÷il konvertibiliteyi (altn, mal gibi) garanti ettikleri
denkleútirme mekanizmasna da ba÷ldr. Hayek’in önerisi kabul edilirse, rekabetçi süreçte
ihraç edilen ka÷t paralarn dúsal para (rezerv para) üzerinde bir hak talebi olmayaca÷ndan bankalar bu ihraçlar nedeniyle rezerv paraya ve böylece denkleútirme mekanizmasna
ihtiyaç duymayacaktr. Oysa Dowd, Selgin ve White parasal istikrarda bankalarn kendi
aralarndaki rekabet kadar konvertibiliteyi sa÷ladklar denkleútirme mekanizmasna da
vurgu yapmaktadr. Bankaclk sisteminde denkleútirme mekanizmasnn temel özelli÷i
hükümet müdahalesinin olmamas ve mevduat-banknot ihraç eden bankalarn yükümlülüklerini talep halinde kendi dúnda ihraç edilen dúsal para ile ödemiú olmasdr. Bankalarn
yükümlülüklerini yerine getirmesi ba÷lamnda likiditeye talep, para otoritesi gibi kurumsal
düzenlemelere olan ihtiyac ortaya koymaktadr. Fakat bu yaklaúma göre para otoritesine
ihtiyaç, sadece baúlangçta dúsal parann yaratlmas ba÷lamnda ortaya çkmaktadr…
Sonuç olarak Dowd, Selgin ve White’ye göre itfaya dayal serbest bankaclk, Hayek’in
karúlksz para rekabetinin aksine, daha istikrarl ve daha etkin bir parasal sisteme yol
açacaktr.”14

14

Iúk & Akgüç, 2010: 105, 106.
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ùekil 1: Rekabete Dayal Özel Para Sisteminde Ortaya Çkabilecek Muhtemel Sorunlar

Kaynak: Aktan, 2014:13.
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5. Sonuç
Sosyal bilimlerin pek çok alannda eúsiz eserler brakarak hayata veda eden Hayek, do÷rudan para teorisi konusunda -en azndan Milton Friedman seviyesinde- uzman bir iktisatç
olmamasna ra÷men serbest bankaclk ve rekabete dayal özel para sistemi konusunda
yazmú oldu÷u kitap(lar) bu alanda araútrmalar yapan araútrmaclar için birincil ve ana
referans özelli÷i taúmaktadr.15
Hayek, 1976 ylnda kaleme ald÷ kitabn yazd÷ dönemde bu konuda ciddi araútrmalarn
yaplmad÷na ve ihmal edildi÷ine özel vurgu yapmaktadr. Hayek, “rekabete dayal özel
para sistemi konusunun bir araútrmaya konu olmamas úaúrtc bir gerçektir” (1988: 26)
ifadesini kullanarak “… parann yaratlmas hususunda devletin niçin tekel hakkna sahip
olmasnn evrensel anlamda vazgeçilmez bir düúünce oldu÷unu açklayan bir cevap literatürde mevcut de÷ildir” yorumunda bulunmaktadr. (1988:26). Önemle belirtelim ki, Hayek
sonrasnda øngilizce literatürde bu alanda araútrmalarn hzla artmú oldu÷u dikkat çekmektedir.16
Kanaatimizce Hayek’in parann özelleútirilmesi düúüncesi çok uzun zamanlar belki de çok
radikal bir öneri olarak görülmüú ve üzerinde yeterli teorik ve analitik çalúmalar yaplmamútr. Serbest bankaclk konusundaki geçmiú tecrübeler oldukça snrldr ve bu tarihsel
deneyim de tek baúna rekabete dayal özel para sistemimin yanlú oldu÷unu göstermez.
Serbest bankaclk deneyimi, 18.yüzyln baúnda øskoçya’da (1716-1845) ve ayrca Amerika, øngiltere (1838-1862), Kanada (1817-1914), øsviçre (1926-1907), øsveç (1830-1902),
15

Google Scholar verilerine göre Hayek’in Denationalization of Money kitab, Hayek’in tüm eserleri içerisinde
en çok atf alan kitap ve makaleleri sralamasnda 10. sradadr. Mays-2018 itibariyle atf says 1600
dolayndadr. Bkz: https://scholar.google.com.hk/citations?user=ln3SfRcAAAAJ&hl=en Serbest bankaclk,
parann özelleútirilmesi, paralar-aras rekabet, özel para sistemi vs. konularnda yazlan neredeyse her
makale/kitap birinci derecede Hayek’e atfta bulunmaktadr. Hayek’in para teorisi üzerine ilk kitab 1933
ylnda yaynlanmútr. Bkz: F. A. Von. Hayek, 1933, Monetary Theory and the Trade Cycles, New-York:
Sentry Press. Hayek, 1937 ylnda ise Monetary Nationalism and International Stability, (London: Longmans,
Green- The Graduate Institute of International Studies, Geneva, Publication.) adn taúyan bir kitap
yaynlamútr.Hayek parann özelleútirilmesine yönelik detayl çalúmalarn ise 1976 ve 1978 yllarnda
yaynlamútr. Bkz: Choice in Currency: A Way to Stop Inflation (1976); Denationalization Of Money (1978).

16

Bugün øngilizce literatürde sözkonusu konu baúlklar üzerinde yazlmú onlarca bilimsel makale ve pek çok
kitap bulmak mümkündür. Hayek sonrasnda rekabete dayal özel para sistemi konusunda araútrma
yapanlarn baúnda K. Dowd, G. Selgin, L.H. White gelmektedir. Bu akademisyenlerin çalúmalar ve di÷er
kayda de÷er baz çalúmalar bu makale sonundaki kaynakça ksmnda sunulmuútur. Bkz: Dowd, 1993, 1996,
1988, 1989,1992; Selgin, 1988a, 1988b, 1989; Selgin & White, 1994; White, 1989, 1993, 2003; Ayrca bkz:
Glasner, 1989; King, 1983; Sechrest, 1993. Ülkemizde ise para-banka-finans konularnda araútrma yapan
akademisyenlerin böylesine önemli bir konuda kaliteyi bir tarafa brakalm, kantite anlamnda deyim
yerindeyse bir elin parmaklarnn yar-saysnda bile çalúma üretmemiú olmalar oldukça úaúrtc bir
durumdur. Yapt÷mz literatür taramalarnda sayn Saym Iúk ve Rahmi Yamak çalúmalar dúnda bir baúka
çalúmaya rastlamamú olmamz burada not etmek isteriz. Bkz. Iúk, 2006; Iúk, 2008; Iúk ve Akgüç, 2010;
Yamak, 1996. Ayrca bkz. Akgüç, 2006.
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Fransa (1796-1803), Avusturalya (1870-1893) gibi ülkelerde uygulanmútr. Serbest bankaclk tarihini analiz eden çalúmalardan bir ksm, serbest bankacl÷n geçmiúte baúaryla
uyguland÷n; bir ksm çalúmalar ise serbest bankacl÷n baúarsn sorgulamaktadr. (Iúk
& Akgüç, 2010: 99)17
Kanaatimizce, Hayek’in fevkalade cesaret dolu yaratc fikir ve düúüncelerinde teorik-metodolojik açlardan ve ayn zamanda pratikte uygulanabilirli÷i yönünden baz eksiklikler
olabilir; ve bu eksikliklerin ilave görüú ve öneriler ile geliútirilmeye ihtiyac oldu÷u açktr.
Nitekim Hayek de görüú ve önerilerini sürekli olarak geliútirme ve iyileútirme çabas içerisinde olmuútur.18
Günümüzde dijital para birimleri alannda yaúanan geliúmeler Hayek’in rekabete dayal
özel para sistemi hayalinin bir ütopya olmad÷n ve bunun pekala gerçekleútirilebilir oldu÷unu ortaya koymaktadr. Halihazrda bitcoin, ethereum gibi kripto-paralar devlet tekeli
altndaki ka÷t para sistemini fazlasyla sorgulanr hale getirmiútir. Elektronik paralar günümüzde halihazrda merkez bankas parasnn önemini de facto olarak ksmen azaltmútr.
Elektronik para birimlerinin gelecek yllarda ekonomide daha fazla yaygnlk kazanaca÷n
ve dolaysyla parasal rekabeti farkl boyutlara taúyaca÷n görmek ve anlamak için kahin
olmaya gerek yoktur. Ticaretin ve finansal iúlemlerin globalleúmesi dünya ekonomisini
eskisinden çok daha farkl bir yöne taúmaktadr. Kanaatimizce, bankaclk ve finans sektöründe ortaya çkabilecek krizler, istikrarszlklar ve negatif konjonktürel hareketleri merkez
bankalar olmakszn rekabete dayal özel para sistemi içerisinde çözmek ne kadar mümkündür sorusu önemini muhafaza edecektir.
Önemle ve altn çizerek belirtelim ki, Hayek’in özel para sistemini her yönüyle mükemmel
bir úekilde düúünülmüú bir öneri olarak ele almak ve kabul etmek do÷ru de÷ildir. Ayn úekil-

17

Ülkemizde özel para sistemi alannda araútrmalar yaynlanmú belki de tek bilim insan bilebildi÷imiz
kadaryla Saym Iúk’tr. Profesör Saym Iúk, “Hayek’in Para Rekabeti Önerisine Eleútirel Bir Yaklaúm”,
baúl÷n taúyan ortak-yazarl çalúmasnda
Hayek’in önerisinin problematik oldu÷unu yorumunda
bulunmaktadr. “Hayek, para rekabetinin istikrarl bir parasal sistemi sa÷layaca÷n ileri sürmektedir.
Hayek’in para önerisi, iktisatçlarn büyük bir ksm tarafndan eleútirilmektedir. Çünkü Hayek parann,
bankaclk sisteminin ve merkez bankacl÷nn evrimini yeterince dikkate almamaktadr. Hayek’in önerisi,
metodolojik açdan büyük ölçüde problematiktir.” ( Iúk & Akgüç,2010:117) Profesör Iúk makalesinin
sonunda ise bize göre daha isabetli bir görüú ileri sürmektedir: “Hayek’in rekabetçi para reformunun
uygulanmas mevcut koúullar dikkate alnd÷nda henüz erken olmakla birlikte, koúular gelecekte merkez
bankalarnn para monopolünün azalaca÷ ve para rekabetinine do÷ru bir e÷ilimin ortaya çkabilece÷ini
göstermektedir.” ( Iúk & Akgüç,2010:117)

18

Polleit, Hayek’in parann özelleútirilmesi önerisi üzerine yazd÷ eleútirel makalede Hayek’in görüúlerinde
sürekli U-dönüúü yapt÷ úeklinde bir haksz eleútiride bulunmaktadr. Polleit,2016:73. Kanaatimizce, e÷er
Hayek’in baúlangcndan itibaren para üzerine yazlmú eserleri dikkatle okunursa onun sürekli bir arayú
içinde oldu÷u ve fikirlerini sürekli yeniledi÷i görülebilir. Ayn pozisyon para sistemi üzerine çalúmalar yapan
Nobel ödüllü Milton Friedman ve James m. Buchanan için de geçerlidir. Bkz. Boettke & Smith, 2015, 2016.
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de muhtelif zihinsel hata ve yanlúlara (statüko etkisi, sahiplenme etkisi, yanlú konsensus
etkisi, alúkanlk etkisi, sabit fikirlilik etkisi vs.) ba÷l kalarak pekala bilinen yaygn
de÷iúime direnç tepkileri ortaya koymak da do÷ru de÷ildir. Unutmayalm ki, daha bir asr
öncesine kadar serbest piyasa ve serbest ticaret fikirleri haksz ve acmasz eleútirilere
maruz klmútr. Örne÷in, Hayek’in parann özelleútirilmesi üzerine kitabn yazd÷ 1970’li
yllarn sonlarnda dahi posta, telgraf, telefon hizmetleri, enerji hizmetleri, havayolu ulaúm
vs. dünyann pek çok bölgesinde (ve ülkesinde) devlet tekeli altnda sunuluyordu ve özel
giriúimcilerin piyasaya giriúine izin mevcut de÷ildi. Daha da ilginci, o yllarda anaakm
iktisadi düúüncede ölçek ekonomileri (economies of scale) ve do÷al tekel teorisi
argümanlar ile bu hizmetlerin devlet tekeli altnda sunulmasnn daha do÷ru olaca÷n
savunmaktayd.
Serbest piyasalarn ve serbest ticaretin sa÷lad÷ yararlar bugün mutabakatla kabul edilmektedir ve ayn baúarnn serbest para piyasalar ve serbest bankaclk için de ortaya çkabilece÷ini úimdiden kesin dille reddetmek asla do÷ru olmayacaktr. Önemli olan, dünyadaki
yeni trendler ve geliúmeleri (finansal globalleúme, eloktronik para vs. ) dikkate alarak serbest bankaclk sisteminin önündeki engelleri tespit etmek ve bu sistemin uygulanabilir
olup olmad÷n önyarglardan uzak olarak tartúmaktr.
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