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ÖNSÖZ 

1970’li yıllardan itibaren stagflasyon krizi, F. A. Hayek’in iktisat Nobel 

ödülünü kazanması, Sovyetler Birliği’nin çökmesi gibi gelişmelerle canlanma 

belirtileri gösterse de Avusturya İktisat Okulu üzerine bir çalışma yapmak, 

neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir konu üzerine eğilmek anlamına gelir. 

Avusturya İktisat Okulunun yanı sıra pek çok okulun ve düşünce tarihi ve 

metodoloji gibi pek çok konunun iktisatçıların gündeminden düştüğü 

günümüzde bu konuları çalışmak tüm iktisat dünyasında az sayıda iktisatçının 

yürüttüğü bir faaliyet olarak devam ediyor. 

Bu kitap Avusturya İktisat Okulu gibi çok az ilgi çeken bir alana 

odaklanırken, konuyu ele alışta düşünce tarihindeki ve metodolojideki 

gelişmeleri de yine okul çerçevesinde incelemiştir. Böylece okuyucuya daha 

derinlikli bir bilgi sağlama amacı güdülmüş ve konuları takip etmenin de 

kolaylaşacağı düşünülmüştür. 

Kitap temelde doktora tezime dayanmaktadır. Tezde olmayan alt 

başlıklar ve tezde yer alan ancak kitaba taşınmayan başlıklar nedeniyle tezin 

bire bir kopyası değildir.  

Kitabımın iktisadın unutulmaya yüz tutmuş konularında çalışma 

yapmaya devam eden herkes için faydalı olmasını dilerim. 

 

Serdar GÖCEN 

Osmaniye, 2022 
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GİRİŞ 

Bir ekonomide ekonomik refahın artmasında en önemli rol istikrarlı bir 

büyümenin yakalanmasıdır. Pek çok gelişmekte olan ülke için temel sorun, kısa 

dönemlerde ulaşılan yüksek büyüme oranlarının ekonomik krizlerle sona 

ermesi ve yüksek büyüme döneminde kazanılan refah artışlarının önemli bir 

bölümünün kaybedilmesidir. Bu nedenle yüksek ekonomik büyüme 

dönemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması önemlidir. Bu Türkiye 

ekonomisi incelendiğinde çarpıcı biçimde öne çıkar. Yakın geçmişe 

bakıldığında dahi 90’lı yıllardan 2000’li yıllara kalan miras, ekonomik büyüme 

dönemlerinin derin etkiler bırakan krizlerle kesilmesidir. 

Yurt içinde izlenen ekonomi politikalarının istikrarlı ve sürdürülebilir 

refah artışını destekler nitelikte olması yeterli olmamakta, uluslararası 

koşulların da bu süreci desteklemesi gerekmektedir.1 Ülkelerin refah artışı 

dönemini sonlandıran krizlerin kaynağı yurt içi ekonomik problemler nedeniyle 

meydana gelen krizler ve yurt dışında yaşanan bir krizin yayılma etkisi ile yurt 

içinde bir krize dönüştüğü krizler olarak ayrılabilir.  

Türkiye’nin son otuz yılda yaşadığı dört kriz 1994, 1997, 2001 ve 2009 

krizleri yurt içi ve yurt dışı kaynaklı krizlere örnektir. 1994 ve 2001 krizleri 

Türkiye’nin yurt içi politikalarının bir sonucu olarak meydana gelmiş ve 

ekonomi sırasıyla %5,5 ve %5,8 oranlarında küçülmüştür. 1999 yılında 

ekonominin %3,3 küçülmesinde Türkiye’nin yurt içi politikalarının yanı sıra, 

belki daha fazla, 1997-1998 Güneydoğu Asya krizi etkin olmuştur. Benzer 

şekilde 2009 yılında %4,8 küçülen Türkiye ekonomisi üzerinde, 2008 yılında 

ABD’de başlayan konut piyasasında yaşanan krizin küresel krize dönüşmesi rol 

 
1 Saxena, S. C. ve Wong, K. (2002). “Financial Crisis Economic Growth, Over-investment”. 
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oynamıştır. Dört krizde de yurt içi ekonomi politikalarının önemli payları 

bulunuyor olsa da uluslararası ekonomik gelişmelerin rolü olduğu yadsınamaz.2  

Grafik 1’de görülen GSYH grafiği büyüme dönemini takip eden kriz 

döngüsünü açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 

 

Grafik 1. Türkiye’de Büyüme-Kriz Döngüsü 

Uluslararası ekonomi ile bağlantılar yurt içi ekonomilerde sadece negatif 

etki değil, pozitif etkiler de meydana getirir. Türkiye gibi dünya ekonomisi ile 

entegre olmuş bir gelişmekte olan ülkede daha yüksek büyüme performansının 

yakalanması için ihtiyaç duyulan kaynak, tasarruf fazlasına sahip diğer 

ülkelerden sağlanabilir. Nitekim 2008 küresel krizi öncesi, 2002-2007 

döneminde Türkiye’nin yakaladığı yüksek ekonomik performansı yurt içi 

politikalara dayandıran çalışmaların yanı sıra3, küresel ekonominin bu dönem 

içinde bulunduğu pozitif yapıya bağlayan çalışmalar da bulunmaktadır4. Tabi 

 
2 Göcen, S. (2017a). “Global Para Politikalarının Açık Ekonomilerdeki İş Çevrimleri Üzerine 

Etkisi: Türkiye Örneği”. Beşinci Anadolu Üniversitesi İktisat Kongresi (EconAnadolu2017). 
3 Acemoglu, D. ve Ucer, M. (2015). “The Ups And Downs In Turkish Growth, 2002-2015: 

Political Dynamics, The European Union and the Institutional Slide.” NBER Working Paper 
Series. 
4 Rodrik, D. (2015). “Unconventional thoughts on economic development and globalization.” 

http://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2015/04/turkish-economic-myths; Göcen, S. 
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burada da ülkeye yardım eden küresel şartların ne kadar sürdürülebilir olduğu 

sorusu önem kazanır. Örneğin, ABD gibi küresel ekonomiyi etkileyebilecek 

hacimde bir ekonomiye sahip bir ülkenin ekonomi politikalarının küresel 

ekonomik şartlarla uyum içermemesi ülkelerde krize neden olabilir. 

Birçok ekonomide rastladığımız büyüme-kriz döngüsü iktisat 

literatüründe “konjonktürel dalgalanmalar” veya “iş çevrimleri” olarak 

adlandırılır. Ülkelerin refah seviyesi için büyük önem taşıyan konjonktürel 

dalgalanmalar, bekleneceği gibi, iktisatçıların da ilgisi çekmiş ve pek çok 

iktisatçı ve iktisat okulu konjonktürel dalgalanmaların açıklanması ve 

nedenlerinin anlaşılması için teoriler geliştirmiştir.  

Konjonktürel dalgalanma teorilerini çeşitli açılarından sınıflandırmak 

mümkündür. İlk olarak, krizleri piyasa sisteminin doğal bir sonucu olarak veya 

devletin piyasaya müdahalesinin sonucu olarak gören teoriler olarak ayrılabilir. 

Özellikle Marxist iktisat tarafından dile getirilen, kapitalist ekonomi içerisinde 

krizin ve kapitalist sistemin çöküşünün kaçınılmazlığı krizleri piyasa sisteminin 

sonucu olarak görüşlerin başında gelir. Krizlerin nedenini kapitalist sitemin 

doğasından ziyade devlet müdahalesinin olmadığı pür piyasa ekonomisinde 

bulan teoriler de bulunmaktadır. Bunların en bilineni Keynesyen iktisattır. 

Monetarist iktisat ve Yeni Klasik iktisat gibi serbest piyasanın doğasında krize 

neden olacak bir eğilimin olmadığı görüşüne sahip okullara göre ise kriz 

devletin ekonomiye müdahalesi veya yanlış müdahalesidir. Ekonomik krizleri 

reel değişkenlerdeki şoklarla açıklayan Reel Konjonktür Teorisi de yine bu 

grupta sayılabilir. Bu gruba ait, kendine has teorik temellere sahip Avusturya 

İş Çevrimleri Teorisi (AİÇT) ve Avusturya İktisat Okulunun (AİO) ekonomik 

krizlere yönelik görüşleri bu kitabın temel konusunu oluşturmaktadır. AİO’nu 

diğer okullardan, özellikle Monetarizmden ayıran en temel özellik krizden 

 
(2017b). “Türkiye’nin 1990-2015 Dönemindeki Ekonomik Performansı Üzerine Bir 

Değerlendirme”. Marmara Journal of Economics, 1(1), 61–76. 
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kaçış veya krizden çıkış için yapılan devlet müdahalelerinin olumlu bir etki 

yaratması söz konusu değilken, aksine amaçlananın tersine yeni krizlerin 

habercisi olduğu görüşüdür.  

İkinci olarak içsel ve dışsal teoriler olarak ayrım yapmak mümkündür. 

İçsel teoriler konjonktürel dalgalanmaların ve krizlerin nedenini ekonomik 

sistem içerisindeki değişkenler ile açıklayarak, dalgalanma ve krizleri iktisadi 

nedenlere bağlar. Aksine dışsal teoriler ise, nedenleri iktisadi sistemin dışında 

ararlar. Faiz oranlarına, tüketim ve yatırım seviyelerine dayanan açıklamalar 

içsel teorilere örnekler iken, iklim koşullarına, politik nedenlere ve yeniliklere 

dayanan açıklamalar dışsal teorilere ait örneklerdir. Bu ayrımlara daha fazlası 

da eklenebilir: parasal teoriler-reel teoriler, eksik yatırım teorileri-aşırı yatırım 

teorileri, eksik tüketim teorileri-aşırı tüketim teorileri, vb. Ancak unutmamak 

gerekir ki kriz teorilerinin tabi tutulduğu bu ayrım katı bir ayrım değildir. Bir 

kriz teorisi aynı anda birden fazla sınıfa ait olabilir. Örneğin faiz teorileri hem 

içsel hem de parasal teoriler sınıfına aittir.   

Bu kitabın kapsamı teorilerin ve okulların detaylı incelenmesini dışarda 

tutmaktadır. Avusturya iktisadının konjonktürel dalgalanmalar ve kriz teorisini 

incelemek üzere tasarlanan bu kitap, her akademik çalışmanın gerektirdiği 

teorik yapı seçiminin gerekçelerini, teorinin özelliklerine ve incelenen ülke ve 

olay örneklerine dayanarak ilerleyen paragraflarda açıklayacaktır.  

Ülkelerin merkez bankaları tarafından yönetilen para politikasının temel 

amacı, pek çok ülkede fiyat istikrarının sağlanması olarak belirlenmiştir. 

Ancak, merkez bankaları ekonomik büyümeyi destekleme ve istihdam yaratma 

gibi farklı amaçlarla da para politikasını düzenlerler. Bu farklı amaçlar para 

politikasının belirlenmesinde zaman zaman çatışmaya neden olur. Fiyat 

istikrarı amacı daha sıkı bir para politikasını gerektirirken, istihdam yaratma 

ülkede para miktarının artırılmasını gerektirebilir. Ek olarak, kompleks bir yapı 

olan iktisadi hayat iktisatçıların ve merkez bankacıların sıklıkla hata yapmasına 
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neden olur. Bu hatalar zaman zaman sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerinde 

negatif etkiye ve krizlere neden olabilmektedir. 2008 küresel krizinin ardından 

para politikalarının bu yönüne dikkat çeken iktisatçılardan John B. Taylor, 

ABD’de konut piyasasında yaşanan krizin temel sorumlusu olarak ABD 

merkez bankası Fed’i göstermektedir.5 Taylor’ın temel eleştirisi, Fed’in 2001 

krizinin ardından, kendi adıyla Taylor Kuralı olarak bilinen kuraldan saparak, 

gevşek bir para politikası takip ettiği ve bu politikanın konut piyasasında bir 

balon yarattığı şeklindedir. Taylor, kuralın uygulanmış olması durumunda bir 

balon oluşsa bile çok daha küçük olacağını ve krizin hiç yaşanmayacağını veya 

çok daha küçük çaplı bir kriz yaşanacağını belirtir.  

Taylor Kuralı para politikası duruşunu ölçmesi bakımından önem taşıyor 

olsa da gevşek para politikasının ekonomideki etkilerini hangi mekanizmalar 

aracılığıyla yarattığı hakkında bir bilgi vermez. Sürdürülebilir bir ekonomik 

büyüme için para politikasının bu süreci desteklemesi gerekir. Bu nedenle, 

krizlerde para politikasının rolünü vurgulayan bir teori hem para politikasında 

sürdürülebilirliği açıklamalı hem de sürdürülebilir olmayan para politikasının 

hangi mekanizmalar ile ekonomide krize neden olduğunu ortaya koymalıdır.  

İktisat okullarının bir kısmı krizleri sadece ekonominin daralma 

dönemine odaklanarak açıklamaya çalışır. Böylece, ekonominin genişleme 

döneminin daralmadaki etkisi ihmal edilir. Oysa pek çok daralma dönemi ve 

kriz, ekonominin genişleme döneminin sürdürülebilir olmaması ile ilgilidir. 

2008 krizine ilişkin AİO’nun açıklaması 2001 sonrası dönemdeki ekonomik 

canlanmanın sürdürülebilir olmadığı şeklindedir. Büyümenin 

sürdürülebilirliğinin iktisadi okullar ve dalgalanma tarafından dikkate 

alınmaması, daralma ve kriz dönemlerinin anlaşılması için dar bir perspektif 

 
5 Taylor, J. B. (2007). “Housing and Monetary Policy.” New York, (September); Taylor, J. B. 

(2009). “The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went 

Wrong.” NBER Working Paper, No. 14631. 
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sunarken, pek çok durumda krizden çıkış politikalarının bir sonraki kriz için 

zemin hazırladığını da gözden kaçırır. Öyleyse bu çalışmada ihtiyaç duyulan 

teorik çerçeve:  

(i) Parasal bir kriz teorisi olmalı, merkez bankası para politikalarının 

etkilerine odaklanmalı, 

(ii) Para politikaların ekonomide yarattığı etkiye odaklanmakla 

yetinmemeli, mekanizmaları da incelemeli, 

(iii) Sadece ekonomik daralma ve kriz dönemine yönelik açıklamalara 

yetinmek yerine, ekonominin genişleme döneminin incelenmesi ile 

bu dönemin sürdürülemez yapısının daralma ve krize zemin 

hazırladığı göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir olmayan 

ekonomik genişleme periyoduna yönelik açıklamalara da yer vermeli,   

(iv) Sadece yurt içi para politikalarının yurt içinde yarattığı etkileri değil, 

uluslararası para politikalarının diğer ülkeler üzerindeki etkilerini de 

inceleme imkânı sağlamalıdır. 

İlk defa Ludwig von Mises tarafından geliştirilen AİÇT’ne göre, 

ekonomideki para miktarı artışı sonucunda yapay olarak düşen faiz, kredi talebi 

artışları ile ekonomide ilk olarak bir genişleme periyoduna neden olurken, 

ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan enflasyon etkisi ile faizi düşük tutacak para 

miktarı artışının sağlanamaması ekonominin bir daralma ve kriz periyoduna 

girmesine neden olur.6 Fredrich August Hayek ekonomide görülen 

konjonktürel dalgalanmaları, gevşek para politikası sonucunda faizde görülen 

yapay düşüşün sermaye yapısı üzerindeki etkilerini inceleyerek açıklar. 

Sermaye teorisinin eklenmesi, para politikası ve sürdürülebilir olmayan 

 
6 Mises, L. von. (1953). The Theory of Money and Credit. Indiana: Liberty Fund, Inc. 
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büyüme arasındaki mekanizmayı sağlayarak teoriye bir katkı sunmaktadır.7 

Roger W. Garrison AİÇT çerçevesinde sürdürülebilir büyüme ile sürdürülebilir 

olmayan büyüme arasında bir ayrım yaparak, gevşek para politikası ve yapay 

olarak düşük kalan faizin etkilerini ekonominin sürdürülebilir olmayan bir 

büyüme süreci üzerinden açıklar.8 Garrison’ın analizinde ekonominin 

sürdürülebilir olmayan büyüme sürecine girişi ve bu sürecin sonunda daralma 

ve kriz, özellikle iktisat eğitimi almış bir okuyucunun aşina olduğu kavramlar 

ve grafikler ile açıklanır. Birinci bölümde geniş olarak ele alınacak olan 

AİO’nun bu perspektifi, sahip olduğu bu özellikler ile yukarıda sıralanan ilk üç 

kriteri sağlamakta ve analiz için teorik çerçeveyi oluşturmaktadır. 

Bu kitap temel olarak doktora tezime dayanmaktadır. Doktora tezimde 

ele alınan temel sorun küresel piyasa şartlarını, özellikle likidite ve faizi, 

etkileyebilen merkez bankalarının politikalarının gelişmekte olan ülkelerde 

meydana getirdiği konjonktürel dalglanmaların AİÇT çerçevesinde teorik ve 

ampirik olarak incelenmesiydi. Bu kitap, yine AİÇT kullanılarak ülkelerde 

meydana gelen dalgalanma, durgunluk ve krizlerin nedenlerini ampirik olarak 

incelemektir. Ancak, tezimden farklı olarak odak noktasını uluslararası aktarım 

mekanizması değil AİÇT oluşturmaktadır. Bu nedenle tezimde yer almayan 

bazı alt başlıklar barındırırken, tezimdeki her bir bölüm ve alt başlığa da burada 

yer verilmemiştir.  

Kitapta her bölüm bir uygulama içermektedir. Birinci bölümde uygulama 

konusu 2008 krizidir. Bölümde öncelikle 2008 krizine ilişkin açıklamalar ve 

farklı iktisat okullarından iktisatçıların yaklaşımları ve görüşleri 

incelenmektedir. Ardından AİÇT Mises, Hayek ve Garrison’ın yaptığı katkılar 

doğrultusunda açıklanmaktadır. Bunun için ilk olarak, iktisat bilimine aşina 

 
7 Hayek, F. A. (1931). Prices and Production and Other Works. New York: Augustus M. Kelly, 
Publishers; Hayek, F. A. (1939). Profıts, Interest And Investment. London: George Routledge & 

Sons ltd. 
8 Garrison, R. (2001). Time and Money. New York: Routledge. 
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olan pek çok kişi için dahi çok iyi bilinmeyen heteredoks bir iktisat okulu olan 

AİO’na odaklanmanın bir gereği olarak, okulun okuyucuya tanıtıldığı bir alt 

başlık eklenmiştir. Okulun tarihsel gelişimi okulun tanıtılması hedefine hizmet 

ederken, AİO’nun kendine özgü yaklaşımlara sahip olduğu metodolojik 

görüşleri, sermaye teorisi gibi konular hem AİÇT’nin anlaşılmasında hem de 

AİO’nu diğer okullardan ayıran özelliklerin sergilenmesinde önem arz 

etmektedir. Daha sonra, AİÇT incelenmektedir. Burada temel yapı doktora 

tezimden alınmıştır. Fakat AİÇT’ne dair temel kavramların okuyucuya 

tanıtılması ve tezde yer alan bazı kısımların sadeleştirilmesi gibi farklılıklar 

mevcuttur. Bu bölümün son alt başlığında, 2008 krizi AİÇT çerçevesinde 

tartışılacaktır. 

İkinci bölümün inceleme konusu Türkiye’nin 2002-2007 dönemdeki 

büyüme performansıdır. 2002-2007 döneminde yüksek bir büyüme oranı 

yakalan Türkiye ekonomisi 2009 krizinin ardından bir durgunluğa girmiştir. 

Bölümün ilk alt başlığında 2002-2007 ekonomik performansına dair 

açıklamalar yapılacak, ikinci alt başlıkta AİÇT açık ekonomi modeline 

uyarlanacaktır. Orijinal hali dışa kapalı bir ekonomi modeli için geliştirilmiş 

olan AİÇT’nin açık ekonomiler için uyarlanması doktora tezimin de orijinal 

katkısını oluşturmaktaydı. Orijinal hali ile kapalı bir ekonomi modeli için 

geliştirilen AİÇT yurt içi kaynakların kullanımı ile yurt içi ekonomik 

dalgalanmalar arasında bir ilişki kurar. Ancak, ülkeler yabancı kaynaklardan da 

yararlanmak amacıyla dışa açılmakta, uluslararası ekonomik entegrasyonun 

oldukça yüksek olduğu günümüzde doğrudan yatırım veya portföy yatırımı 

şeklinde sermaye akımları ve borçlanma imkanlarına kavuşmaktadırlar. Bu bir 

yandan ülkelere ek kaynak sağlayarak ekonomik performanslarını arttırma 

fırsatı sunarken, diğer yandan uluslararası dalgalanma ve krizlerin ülke içine 

yayılmasına neden olmaktadır. Burada yabancı kaynakların düzenli olarak ve 

uygun şartlarda, yani sürdürülebilir yapıda, ülkeye çekilmesi önem 

kazanmaktadır. Fed ve Euro kullanan Avrupa Birliği ülkelerinin merkez 
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bankası ECB gibi uluslararası kredi ve faiz koşulları üzerinde etkili olan merkez 

bankalarının politikalarını ülke içine giren yabancı kaynakların 

sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Bu mekanizmanın AİÇT çerçevesinde 

teorik olarak açıklanması üçüncü bölümün konusudur. Son alt başlıkta ise, 

2002-2007 döneminde yüksek ekonomik performansta küresel para 

politikalarının rolü AİÇT çerçevesinde incelenmektedir. 
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BÖLÜM – I 

AVUSTURYA İŞ ÇEVRİMLERİ TEORİSİ 

1.1. 2008 Krizi 

2008 yılında ABD’de konut piyasasında başlayan kriz kısa sürede birçok 

ülkeye sıçradı ve hem küresel ekonomi hem de iktisat politikaları üzerinde 

etkiler bıraktı. 2002 yılından itibaren ABD konut piyasasında şişmeye başlayan 

balonun, 2004 yılında ABD merkez bankası Fed’in uzun süre sonra ilk faiz 

artırımı ile sınırlarının sonuna geldiği anlaşıldı. İlk faiz artırımından birkaç yıl 

sonra konut balonu patladı ve etkileri bankacılık ve finans sektöründen reel 

sektöre kadar tüm ekonomiye yayıldı. Bu krizin nedenlerine dair iktisatçılar 

arasında farklı görüşler ve tartışmalar oluştu. 

Ana-akımı oluşturan iktisatçılar krizin nedeni hakkında aşırı serbest 

bırakılan piyasaları sorumlu tutanlar ile serbest piyasaların yanı sıra kamu 

sektörüne ve kötü yönetilen para politikasına dikkat çekenler olarak ikiye 

ayrıldı. Ancak hemen herkesin belirtmeden geçmediği noktalar, kendi haline 

bırakılmış piyasalar, açgözlü bankacılar ve finansçılar, işlerini iyi yapmayan 

kamu ve özel denetçilerin krizde başat rol oynadığıydı. Örneğin, Nobel ödüllü 

Keynesyen iktisatçı Joseph E. Stiglitz tüm bu faktörleri sayarken asıl 

sorumlunun çeyrek asırdır serbest bırakılan piyasalar olduğunu belirtmektedir.9 

Roubini ve Mihm ise, tüm faktörlere eşit pay veriyor gibi görünmektedir.10 

2006-2014 döneminde Fed Başkanı olarak krizle mücadelede aktif rol oynayan 

Monetarist iktisatçı Ben Bernanke piyasa sisteminin ve kamu sektörünün 

zayıflıklarını sıralayarak, Roubini ve Mihm’e benzer şekilde krizin 

sorumluluğunu piyasa ve kamu arasında paylaştırmaktadır.11 

 
9 Stiglitz J. E. (2012), Serbest Düşüş: Amerika, Serbest Piyasalar ve Dünya Ekonomisinin 
Çöküşü. Çeviri: Banu Özgün, İstanbul: Gündoğan Yayınları, s. 18. 
10 Roubini, N. ve Mihm, S. (2010). Crisis Economics. New York: The Penguin Press. 
11 Roubini ve Mihm. (2010). a.g.e.  
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2008 krizinin ardından yazılan makale ve kitapların bir bölümünde krizin 

bir sürpriz olmadığı görüşü dile getirildi. Bu görüş Stiglitz tarafından da dile 

getirilirken12, Roubini ve Mihm ise kitaplarının birinci bölümüne verdikleri 

Beyaz Kuğu13 ismi ile krizin beklenen, sürpriz olmayan niteliğine vurgu 

yapıyorlardı. Krizin sürpriz olmadığı vurgusu farklı iktisadi okullara mensup 

iktisatçılar arasında krizi kim öngördü yarışının da bir yansımasıydı. Stiglitz 

kitabında krizi öngörenlerin tamamının Keynesyen iktisatçılardan oluştuğunu 

belirtirken14, Crisis Economics kitabının girişinde Roubini’nin öngörü 

gücünden bahsediliyordu.15 Bu tahmin yarışına AİO temsilcileri de katıldı. 

Mark Thornton 2004 yılında yazdığı bir blog yazısında genel fiyat 

seviyesindeki artış anlamında enflasyon yaratmasa da parasal genişlemenin 

konut piyasasında bir balon yarattığını belirtiyordu.16 Oldukça erken bir tarihte 

doğru bir öngörüde bulunan Thornton’ın yukarıdaki iktisatçılardan farkı, bu 

balonun oluşumunda Fed’in para politikasını ve devletin piyasaya müdahalesini 

sorumlu tutmasıdır. Tempelman iki iktisatçı grubunun tahminlerini 

karşılaştırdığında AİO mensubu olmayanların cari açık ve kamu borcu gibi 

makroekonomik dengesizliklere odaklandıklarını, Avusturyan iktisatçıların ise, 

daha isabetli olarak, krize konut sektörü kaynaklı bir varlık balonunun neden 

olacağını tahmin ettiklerini belirtir.17 

Krizin öngörüsü hakkındaki yarış, iktisat metodolojisi bakımından da 

ilginç görünmektedir. Ana-akımın Keynesyen ve Monetarist iktisatçıları konut 

 
12 Stiglitz, (2012). a.g.e., s. 39. 
13 Nassim Nicholas Taleb’in Siyah Kuğu isimli kitabına bir göndermedir. Taleb bu kitabında, 

ender olarak rastlanabilecek ve öngörülemeyecek olayları ve etkilerini inceler. Yazarlar 

tarafından beyaz kuğu ifadesi 2008 krizinin beklendiği ve gerçekleşmesinin sürpriz olmadığını 

ifade etmek için kullanılmaktadır. 
14 Stiglitz, (2012). a.g.e., s. 58-59. 
15 Roubini ve Mihm (2010). a.g.e. s. 3-4. 
16 Thornton, M. (2004). “Housing: Too Good to Be True.” https://mises.org/library/housing-too-

good-be-true  
17 Tempelman, Jerry H. (2010). “Austrian Business Cycle Theory and The Global Financial 

Crisis: Confessions of A Mainstream Economist.” The Quarterly Journal of Austrian Economics, 

13 (1), s. 3-15. 
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sektöründeki fiyatlarda bir şişme oluşmaya başladığında bir problem tespit 

edebilirler. Keynesçi özellikleri daha fazla öne çıkan iktisatçılar, piyasayı kendi 

haline bırakırsanız er geç kriz olur diyeceklerdir. Ancak Avusturya iktisadı 

çerçevesinde kriz, 2001 dot-com (teknoloji piyasası) krizinden çıkış için 

izlenen politikalar nedeniyle kaçınılmaz hale geldi. Bu Avusturya iktisadına, 

temelleri bir ideolojik inanca dayanmayan, bilimsel bir yapı 

kazandırmaktadır.18   

Devletin piyasaya müdahalesinin krizin nedeni olarak gösterilmesi 

AİO’nun ayırt edici özelliklerinden biridir. Genelde liberal olarak bilinen iktisat 

okullarının temsilcileri dahi, Ben Bernanke onlardan biridir, krizde devletin en 

azından yeterince denetleyici olmamasını bir eksiklik olarak yorumluyordu. 

Ancak para politikasının sorumlu tutulması AİO’na özgü bir perspektif 

değildir.  

ABD’li iktisatçı John B. Taylor, akademisyenler arasında adını verdiği 

“Taylor Kuralı” ile tanınır. Bu kural merkez bankası politika faizinin olması 

gereken seviyeyi, cari enflasyonun hedeflenen enflasyondan ve GSYH’nin 

potansiyel seviyesinde sapmasına göre belirler. Böylece merkez bankasının 

uyguladığı para politikasının gevşek mi sıkı mı olduğunu anlama imkânı sağlar. 

Taylor 2008 krizini incelerken, krizin sorumluluğunu Fed’e kesmektedir. 2002 

yılından itibaren uzun bir süre Fed’in politika faizinin Taylor kuralına göre 

daha düşük kaldığını, bu gevşek para politikasının da konut piyasasında bir 

balon yarattığını öne sürmektedir.  Taylor, Fed’in Taylor kuralına göre bir para 

politikası uygulaması durumunda konut piyasasında fiyatların çok daha az 

 
18 Burada kastedilen Keynesçi iktisadın bilim dışı olduğu değil, Keynesyen (ve Marxist) 

iktisatçılarda görülen “serbest piyasa her zaman krizlere neden olur” ifadesinin açıklamasının 

ideolojik temellere dayanıyor olmasıdır. AİO’nun kapitalizm savunusu bilinmektedir. Ancak, 
AİO’nun gevşek para politikasının sermaye üzerinden nasıl krizlere neden olacağı görüşü 

bilimsel temellere dayanır. Ayrıca, iktisatçılar arasında mevcut sisteminin ne kadar serbest 

piyasaya dayandığı hakkında da farklı görüşler bulunmaktadır.  
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miktarda artacağını ve krizin de bu kadar derin olmayacağını 

vurgulamaktadır.19   

Fed’e yönelik bu eleştirilerin karşısında eski Fed başkanı Alan 

Greenspan düşük konut kredilerine ve dolayısıyla balona neden olanın Fed’in 

düşük faiz politikası değil, aşırı artan global tasarruflar olduğunu ileri sürdü.20 

Bu görüşe göre, küresel düzeyde tasarruf bolluğu uzun dönemli faizlerin düşük 

kalmasına neden oldu. Tasarruf bolluğuna dayanan görüşler, tasarruf bolluğunu 

gösteren kanıtların olmaması nedeniyle21 ve ekonomilerdeki para miktarının 

merkez bankalarınca artırılması neticesinde reel tasarrufların değil parasal 

tasarrufların arttığı22 şeklinde eleştirilmiştir. 

Keynesyen bir iktisatçı olan Stiglitz her ne kadar Fed’in gevşek para 

politikasına dikkat çekse de merkez bankasının düşük faiz politikasından 

şikayet edilmesini, girdilerinin fiyatının düşüklüğünden şikayet eden bir 

girişimciye benzetmekte ve bu ucuz paranın daha doğru bir şekilde 

değerlendirilmesinin mümkün olduğunu belirtmektedir.23 Stiglitz ve temsil 

ettiği iktisadi yaklaşım krize neden olan sebepleri sıralarken asıl sorunun 

serbest piyasa sisteminde görür ve çözüm yolunu da yeni bir iktisat politikası 

yerine Keynesçi iktisadi yaklaşıma dönüşte bulur: devlet ekonomide daha fazla 

role sahip olmalıdır. Stiglitz ve Keynesçi iktisatçılar krizlerden kaçış için 

önerdikleri Keynesçi dönüşte bir problemi görmezden gelirler. Keynesyen 

iktisat II. Dünya Savaşının ardından 1970’li yıllardaki ekonomik krize kadar 

olan döneminde neredeyse tüm dünyanın ekonomilerinde hâkim oldu. Stiglitz 

bu nedenle Keynesyen görüşü 1929 buhranın ardından 50 yıl boyunca dengeli 

 
19 Taylor, (2007). a.g.e.; Taylor, (2009), a.g.e.  
20 Greenspan, Alan (2010). "Testimony of Alan Greenspan - Financial Crisis Inquiry 

Commission." (7 April 2010). 
21 Taylor, (2007). a.g.e.; Taylor, (2009) a.g.e. 
22 Shostak, F. (2005). “Is There a Glut of Saving?” https://mises.org/library/there-glut-saving 
23 Stiglitz, (2012). a.g.e., s. 47. 

https://web.archive.org/web/20101215054123/http:/fcic.gov/hearings/pdfs/2010-0407-Greenspan.pdf
https://web.archive.org/web/20101215054123/http:/fcic.gov/hearings/pdfs/2010-0407-Greenspan.pdf
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ve büyüme sağlayan bir ekonomik sistem olarak niteler.24 Buradaki eksiklik bu 

sistemin neden terkedildiğidir. Dünyada 1970’lerde yaşanan stagflasyon 

krizinin Keynesyen iktisat içerisinde sadece çözülmesi değil, kavranması dahi 

mümkün olmadı. Krizlerden kaçış yolunu toplam talebi devlet marifeti ile 

artırmakta gören bu görüş, enflasyon ile birlikte işsizliğin bir arada var 

olamayacağını düşünüyordu. İktisat teorisi ve politikasında Keynesyen 

iktisadın geride kalmasının nedenlerinden biri aşırı tüketimin, beklenenin 

aksine işsizlik ile birlikte enflasyona sebep olması ve bunun çözümü hakkında 

söyleyecek bir şeyinin olmamasıydı. AİÇT teorisi ise, ilerde açıklanacağı üzere, 

aşırı tüketim yaratan politikaların uzun dönemde işsizliğe neden olacağını 

öngörüyordu.25 

Takip eden bölüm AİÇT’yi tanıtmaktadır. AİÇT temelleri Mises 

tarafından atılmış, daha sonra Hayek tarafından sermaye teorisi ile 

birleştirilerek geliştirilmiş ve Garrison ile grafiksel gösterime kavuşmuştur. 

Bölümde daha sonra, 2008 krizine geri dönülerek, krizin AİÇT çerçevesinde 

nasıl açıklandığı tartışılacaktır. Krize yönelik, yukarıda değinilen 

açıklamalarda haklı yönler bulunsa dahi iki eksiklik göze çarpmaktadır. Nasıl 

oldu da tüm bankacılar, finansçılar, özel denetçiler, konut kredisi alanlar aynı 

sistematik hatayı yaptılar? Farklı beklentilere, farklı müşevviklere sahip olan 

bu iktisadi aktörleri aynı hatayı yapmaya teşvik eden unsur nedir sorusuna 

cevap verilmesi krizin açıklanması ve sonraki krizlerden kaçınılması için 

önemlidir. İkincisi, açıklamalar balon oluşmaya başladığında balonun konut 

piyasasında olduğu söylemek yerine, neden balonun konut piyasasında 

oluştuğunu açıklamakta eksik kalmaktadırlar. Bu bölüm bu eksikliklerin AİÇT 

 
24 Stiglitz, (2012). a.g.e., s. 26. 
25 Bu pozitif eğimli Phillips eğrisisine de işaret etmektedir. Avusturya İktisat Okulunun Phillips 
eğrisi kısa dönemde Keynesyen Phillips eğrisine benzer şekilde enflasyonist politikanın işsizliği 

azalttığını ifade eder, ancak bu sürecin sürdürülemez olması nedeniyle uzun dönemde 

enflasyonist politikanın sonucu işsizlikteki artıştır. 
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çerçevesinde incelemeye çalışmaktadır. Ancak, daha önce AİO’na aşina 

olmayabilecek okuyucu için okulun tarihsel gelişimi ve görüşleri tanıtılacaktır. 

1.2. Avusturya İktisat Okulu: Tarihsel Gelişimi ve Prensipleri 

AİO kapitalizmin/liberalizmin iktisadi olarak savunun okullardan biri 

olmakla birlikte, bu savunusunu ana-akım iktisadın teorik ve metodolojik 

görüşlerinden farklı bir paradigmaya kurarak Chicago Okulu, Kamu Tercihi 

Okulu, Neo-Klasik İktisat gibi iktisat okullarından ayrılmıştır. Ekonomik hayatı 

kavrayış biçiminin, ana-akım iktisadın gerçekçi olmadığı gerekçesiyle 

eleştirilen varsayım ve hipotezlerinden tamamen ayrılması, AİO’na liberal 

iktisat okulları arasında ayrıcalıklı bir yer sağlamıştır. AİO ana-akım iktisada 

yönelttiği eleştiriler ile kapitalizm/liberalizm savunusunu gerçekçi bir yapıya 

kavuşturmuştur. 

Soto AİO’nun iktisat biliminde ve liberal iktisadi düşüncede ayrıcalıklı 

bir yere sahip olmasını sağlayan dört gelişmeye dikkat çekmektedir26: Bunlar, 

Carl Menger ve tarihçi okul arasındaki metodoloji tartışmaları, Eugen von 

Böhm-Bawerk’in Marxizme yönelik eleştirisi ve John Bates Clark ile sermaye 

teorisi tartışmaları, Ludwig von Mises’in sosyalizmde etkin bir iktisadi 

hesaplamanın mümkün olmayacağını öne sürerek başlattığı Sosyalizmde 

İktisadi Hesaplama Tartışmaları ve Friedrich August Hayek ile John Maynard 

Keynes ve Piero Sraffa arasında ekonomide devletin rolü,  para ve sermaye 

konularındaki tartışmalarıdır. Bunlara ek olarak, Mises’in The Theory of 

Money and Credit kitabıyla AİÇT’ni ilk kez geliştirmiş olması, Hayek’in daha 

sonra tüm sistemini üzerine kuracağı dağınık bilgi kavramını literatüre sokması 

ve Hayek’in 1974 yılında aldığı Nobel Ekonomi Ödülü de sayılabilir.  

AİO, okulun kurucusu olarak kabul edilen Carl Menger’in 1871 yılında 

Principles of Economics kitabını yazması ile ortaya çıkmıştır. Marjinal analizin 

 
26 Soto, J. H. de. (2008). The Austrian School. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 
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kurucusu üç iktisatçıdan biri olan Carl Menger, kitabının ardından Alman 

Tarihçi Okulu ve Gustav von Schmoller ile girdikleri Methodenstreit olarak 

bilinen iktisat metodolojisi tartışması ile bir yandan kendi görüşleri için 

destekçiler bulurken, diğer yandan AİO’nun tanınırlığını da sağlamıştır. Ancak, 

Mises’in deyimiyle, bu dönemde Avusturya’da iktisadi problemleri ciddiye 

alan kimsenin olmaması nedeniyle, “yetmişlerin sonuna kadar Avusturya 

Okulu yoktu. Sadece Carl Menger vardı.”27 

Menger Principles of Economics kitabında emek-değer teorisi 

çerçevesinde çözülememiş değer paradoksunun çözümünde marjinal değer 

teorisini kullanmıştır.28 Leon Walras ve Stanley Jevons’tan farklı olarak 

subjektivizm yaklaşımını kullanan Menger’e göre, malların fiyatlarında kıtlık 

ve subjektif unsur birlikte belirleyici olmaktadır. Hiç kimse malların toplam 

stokları arasında bir tercihte bulunmaz, aksine malların küçük miktarları 

arasında tercihte bulunur.  Kıtlık malların sunuldukları arz koşullarını 

vurgularken, subjektivizm malların kullanım şartlarını vurgulamaktır. Örneğin, 

suyun kullanımına verilen değer tüketicinin içinde bulunduğu öznel şartlara 

göre değişmektedir. Suya ulaşımın çok kolay olduğu bir yerde elmasın suya 

tercih edilmesi ve fiyatının daha yüksek olması doğaldır. Suya ulaşımın zor 

olduğu bir yerde ise, hayatın devamı için elzem olan su daha yüksek fiyata sahip 

olur. Böylece, fiyatın belirlenmesinde kullanım değeri de ön plana çıkmaktadır. 

Menger’in bu kitabının yayımlanmasının ardından Alman Tarihçi Okulu 

(ATO) ile Methodenstreit tartışmaları başlamıştır. Menger’in tanınırlığına ve 

AİO’nun ortaya çıkışına vesile olan bu tartışmalarda ATO’nun temel itirazı 

iktisat biliminde evrensel geçerliliğe sahip teorilerin imkânsızlığı üzerinedir. 

ATO’na göre, ülkelerin deneyimlerindeki farklılıklar her ülke için geçerli 

 
27 Mises, L. von. (1984). The Historical Setting of the Austrian School of Economics. Auburn, 
Alabama: The Ludwig von Mises Institute. 
28 Menger, C. (2007). Principles of Economics. Auburn, Alabama: The Ludwig von Mises 

Institute. 
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olacak teorilerin geliştirilmesini imkânsız kılmaktadır ve bu nedenle, 

iktisatçılar teori geliştirime yerine tarihsel araştırmalar yapmalıdırlar.29 

Menger bu eleştirileri diğer kitabı olan Investigations Into The Method 

of Social Sciences ele almış ve sosyal bilimler metodolojisine ilişkin kendi 

görüşlerini geliştirmiştir. Daha sonra Mises ve Hayek’e de yansıdığını 

göreceğimiz teori-tarih ayrımı yapan Menger, iktisatta genel geçer teorilerin 

mümkün olduğunu, tarihsel yöntemin somut olguların araştırılması için 

uygunken, olguların genel/tümel yönünü oluşturan ampirik olguların 

araştırılması ile kanunlar kavrandığını belirtir.30 

Menger’in değer paradoksunu çözüşü ve Methodenstreit tartışmalarının 

ardından AİO yeni mensupları ile genişlemeye başlamıştır. AİO’nun 

gelişiminde önemli olan bir diğer iktisatçı Eugen von Böhm-Bawerk’tir. Böhm-

Bawerk’in Karl Marx and the Close of His System isimli kitabı ile Marx’a 

yönelttiği eleştiriler daha sonra gerek Marxist gerekse Marxist olmayan 

iktisatçılar tarafından kullanılmış ve geliştirilmiştir.31 Marx’ın değer teorisine 

göre, tüm malların (Marxist ifadeyle metaların) değeri, onlarda somutlaşmış 

emeğe bağlıdır. Artı değerin ortaya çıkışı da değişen sermayeyi temsil eden 

emeğin ücreti ile orantılı olarak ortaya çıkmalıdır. Ancak gerçekte kâr değişen 

ve sabit sermayenin toplamından oluşan toplam sermayeye orantılıdır. Marx’ın 

değer teorisinde teori ile gerçek arasında böyle bir çelişki tespit eden Böhm-

Bawerk, Marx’ın bu çelişkiyi çözemediği görüşündedir.32 Marx’ın bu çelişkiyi 

görmesine rağmen bunun çözümünün mümkün olduğunu ve bunu Capital’in 

 
29 Mises, (1984). a.g.e. 
30 Menger, C. (1985). Investigation into the methodology of social sciences (trans. F. J. Nock). 

New York and London: New York University Press, s. 42. 
31 Selik, M. (1982). Marksist Değer Teorisi. Ankara: S.B.F. Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, 
s. 180. 
32  Böhm-Bawerk, E. von. (1949). Karl Marx and the Close of His System. New York: Augustus 

M. Kelley.  
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sonraki cildine ertelemesinin ardından ölümü bu çelişkiyi çözümsüz 

bırakmıştır.  

Böhm-Bawerk’in diğer bir katkısı AİO sermaye teorisini geliştirmesidir. 

AİO’nun sermaye teorisinin temelleri Menger tarafından Principles of 

Economics kitabında geliştirilmiştir. Malları tüketim/nihai malları ve sermaye 

malları olarak ikiye ayıran geleneksel iktisat yaklaşımından farklı olarak, 

tüketim mallarını birinci sıra mallar, tüketim mallarını üretmek için kullanılan 

sermaye mallarını ikinci sıra mallar, ikinci sıra malları üretmekte kullanılan 

malları üçüncü sıra mallar, vs. olarak ayıran Menger AİO sermaye teorisinin 

temel özelliği olan sermayenin heterojen yapısını vurgulamış oluyordu. Burada 

malların derecesindeki/sırasındaki artış nihai üründen uzaklaşmayı temsil 

etmekte, azalış ise giderek nihai ürüne yaklaşılmakta olduğunu göstermektedir. 

Sermayenin heterojenliğinin iki kaynağı vardır. İlki, malların değerlemesindeki 

sübjektifliktir.33 Bir malın nihai mal mı sermaye malı mı olduğu o malın 

kullanılma biçimine göre değişmektedir. Örneğin, ekmek akşam yemeğinde bir 

aile için tüketim malı olarak hizmet ederken, bir kantinde tost yapılması için 

kullanılan sermaye malı, AİO terimleri ile konuşursak ikinci sıra mal, olarak 

kullanılmaktadır. Kantincinin ekmeği değerlendirmesindeki farklılık, akşam 

yemeğinde olan aileden farklı olarak, ekmeğin bir nihai ihtiyacı karşılaması 

değil, diğer bir malı, tostu, üretme becerisine sahip olmasıdır. Öyleyse ayrım, 

ekmeğin aile için fayda sağlama/bir ihtiyacı karşılama aracı olarak değerli 

olması iken, kantinci için ekmeğin değerinin onunla tost yapılabilmesinden 

kaynaklanıyor olmasıdır. Örneğimizdeki ekmek, insanların sahip oldukları 

farklı planların veya amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılmakta ve 

heterojen bir yapıya sahip olmaktadır.34 

 
33 Lewin, P. ve Cachanosky, N. (2019). Austrian Capital Theory: A Modern Survey of the 
Essentials.Cambridge: Cambridge University Press. 
34 Powell, B. (2010). “Some implications of capital hetwrogeneity.” In (Ed. Peter J. Boettke) 

Handbook of Contemporary Austrian Economics. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 
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Sermayenin heterojenliğine neden olan ikinci faktör, sermaye mallarının 

farklılığından doğmaktadır. İktisat teorisinde tartışılan konulardan biri olan 

yatırımların faize ne kadar duyarlı olduğu konusunu inceleyerek bunu 

açıklarsak; küçük bir esnafın ürünlerini yerleştirmek için dükkânına ahşap bir 

dolap yaptırması bir yatırımdır. Bir süper marketin meşrubatları yerleştirmek 

için bir buzdolabı satın alması bir yatırımdır. Bir otomobil fabrikasının, 

otomobillerin kapısının monte edilmesini yaptırmak için bir robot alması bir 

yatırımdır. Ancak, bu üç yatırım örneğinin birbirinden farklı olduğu, yani 

heterojen olduğu veya başka bir deyişle ahşap dolabın, buzdolabının ve robotun 

farklı ürünler oldukları açıktır. Bu farklılık hem farklı kullanım alanlarından 

hem de bu ürünlerin üretimlerinin farklılık arz etmesinden kaynaklanmaktadır. 

Faizdeki düşüşün yatırım üzerindeki etkisi bu üç yatırım için aynı olmayacaktır. 

Bir bakkal için faizler, otomobil üreticisine göre çok daha az belirleyicidir. 

Böhm-Bawerk’in AİO sermaye teorisine katkılarında biri zaman 

unsurunun analize dâhil edilmesidir. İktisadi büyüme ile gelirlerin artışı 

üreticilere daha gelişmiş tekniklerin geliştirilmesi için teşvik ederken, bu yeni 

ve gelişmiş teknikler üretim zamanın artmasına, daha teknik bir ifade ile 

üretimin daha dolambaçlı35 hale gelmesine neden olur ve dolambaçlılıkta artış 

ancak üretim verimliliğinin artması durumunda tercih edilir.36  

Böhm-Bawerk ile Amerikalı iktisatçı John Bates Clark arasında geçen 

sermaye teorisi tartışması AİO’nun tanınırlığına katkı yapan diğer bir unsurdur. 

Clark, Frank Knight ile birlikte, Böhm-Bawerk’in ortalama üretim süresi 

kavramını eleştirmiş ve bu kavramı sermayenin rolünün anlaşılmasını 

zorlaştıran aşırı basitleştirilmiş ve çelişkili olduğunu düşünmüştür. Clark ve 

Knigth, Böhm-Bawerk’in zaman unsurunun aksine, zamanın olmadığı, 

 
35 Dolambaçlı ifadesi İngilizce’deki “roundaboutness” teriminin karşılığıdır. AİO’nun 
heteredoks bir okul olması nedeniyle okuyucular aşina olmayabilseler de AİO üzerine Türkçe 

literatürde kullanılmaktadır. 
36 Lewin ve Cachanosky, (2019). a.g.e. 
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dengenin sağlandığı durumda üretim ve tüketimin eş zamanlı olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. 37 

AİO’nun gelişiminde ve tanınırlığında en önemli iki iktisatçıdan biri olan 

Ludwig von Mises’in katkıları ikiye ayrılabilir. İlki, bu kitabın odak noktasını 

oluşturan iş çevrimleri teorisi, diğeri sosyalizmde iktisadi hesaplama 

tartışmasıdır. Mises’in geliştirdiği iş çevrimleri teorisi bu kitabın temel odak 

noktası olarak daha sonra ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Ancak, Mises’in 

katkısının önemini belirtmek için kısaca şu belirtilmelidir. Mises altın para 

standardının olduğu ve merkez bankalarının para politikası üzerinde 

günümüzdeki kadar etkisinin olmadığı durumda dahi bankaların kredi 

genişlemesi neticesinde ekonomilerin sonunda krize dönüşecek bir 

sürdürülemez ekonomik canlanma yaşayacağını belirtmektedir.  

Mises’in ve AİO’nun en ünlü tartışmalarından biri, sosyalist ülkelerde 

etkin bir iktisadi düzenin mümkün olmadığını ileri sürdüğü Economic 

Calculation in Socialist Commonwealth adlı makalesidir. Mises bu 

makalesinde, daha sonra Lange’nin Mises’e cevap olarak önerdiği gibi sadece 

tüketim piyasasının özel mülkiyete tabi kılınmasının dahi yeterli olmadığını, 

üretim araçlarında özel mülkiyetin olmayışının sosyalizmde etkin bir iktisadi 

hesaplama yapmayı imkânsızlaştırdığını ileri sürmektedir.38 Sosyalist 

iktisatçılardan Friedrich Taylor ve Oskar Lange gibi iktisatçıların da dahil 

olduğu bu tartışma iktisat literatüründe Calculation Debate olarak 

bilinmektedir. Daha sonra Hayek’in dağınık bilgi vurgusu ile katılacağı bu 

tartışma bir taraftan AİO’nun iktisat bilimindeki özel yerini vurgularken, diğer 

taraftan AİO ile Neo-Klasik İktisat arasında metodolojik veya dünyayı 

kavramada meydana gelen ayrılık nedeniyle AİO’nun heteredoks bir okul 

 
37 Lewin ve Cachanosky, (2019). a.g.e., s. 24, dipnot: 16. 
38 Mises, L. von. (1990), Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, (çev. S. Adler), 

Auburn, Alabama: Mises Institute. 
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haline gelmesi ile sonuçlanmıştır.39 Lange’nin cevaplarının, ana-akım iktisatta 

hâkim olan tam bilgi, tam öngörü ve tam rekabet piyasası modeline dayanıyor 

olması, Neo-Klasik iktisatçılardan liberal olarak bilinenler arasında dahi Taylor 

ve Lange’nin haklı olduğu görüşünün hâkim olmasına neden olmuştur.40 

AİO’nun gelişiminde Mises ile birlikte en önemli iki isimden diğeri 

Fredrich August Hayek’tir. Hayek’in 1974 yılında aldığı Nobel Ekonomi Ödülü 

AİO’nun yeniden canlanması için en önemli katkılardan biridir. Ancak 

Hayek’in genel olarak sosyal bilimlere, özel olarak iktisat bilimine yaptığı ve 

üzerine tutarlı bir sistem inşa etme çabasına girdiği temel unsur bilginin dağınık 

karakteridir. Hayek dağınık bilgi kavrayışı üzerine vurgusu merkezi 

planlamanın eleştirisinden, sosyal adalet eleştirisine, özgürlükçü bir toplumun 

nasıl kurulacağından adil bir hukuk sisteminin nasıl olacağına kadar 

uzanmaktadır.  

Hayek’in ilk olarak John Maynard Keynes ile daha sonra Piero Sraffa ile 

yaptığı 1929 Büyük Buhranından nasıl çıkılır, devletin rolü nedir soruları ve 

sermaye ve iş çevrimleri teorisi çerçevesindeki tartışmalar da AİO’nun 

tanınırlığına katkı yapmıştır. 

1970’li yıllarda yılında George A. Akerlof, Joseph E. Stiglitz ve A. 

Michael Spence’in asimetrik bilgi üzerine yaptıkları çalışmalar41 ile iktisat 

literatürüne tam bilginin mümkün olmadığını göstermişlerdir.42 Bu çalışmaların 

doğal sonucu tam rekabet piyasası modelinin geçerliliğinin yitirmesi olmuştur. 

 
39 Kirzner, I. M. (2016). “The History and Importance of the Austrian Theory of the Market 

Process.” USA: Mercatus Center YouTube Kanalı. 
40 Lavoie, D. (1985). Rivalry and central planning: the socialist calculation debate reconsidered. 

New York: Cambride University Press.  
41 Üç iktisatçı asimetrik bilgi üzerine yaptıkları çalışmalar ile 2001 yılında Nobel Ekonomi 

Ödülü’nü almışlardır. 
42 Akerlof, G. A. (1970). “The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market 

Mechanism.” Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, s. 488-500; Rothschild, M. ve Stiglitz, J. 
E. (1976). “Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of 

Imperfect Information”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 90, s. 629-649; Spence, A. M. 

(1973). “Job Market Signaling”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, s. 355-374. 
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Hayek’in bilgi ve tam rekabet üzerine çalışmaları ise yıllar öncesine, 1930’lara 

uzanmaktadır. Bilginin kümülatif hale getirilemez doğası nedeniyle tam 

olamayacağı ve dolayısıyla merkezi planlama komitelerince kullanılabilir bir 

tam bilginin var olmadığının gösterilmesi, tam rekabet piyasasının geçerli bir 

model olmadığı ve piyasa ekonomisinin ideal halini yansıtmadığı ve hatta tam 

rekabet piyasası varsayımının piyasa ekonomisini gereksiz kıldığı Hayek 

tarafından 1940’lardan itibaren çalışmalarında gösterilmiştir.43  

AİO’nda öne çıkan diğer iktisatçılar arasında, Avusturya iktisadının iyi 

bir temsili olan Man Economy and State kitabı ve anarko-kapitalist teorisi ile 

Murray N. Rothbard; müteşebbis teorisi ile Israel M. Kirzner; özellikle sermaye 

teorisine yaptığı katkı ile Ludwig Lachmann; AİO makroekonomisinin ve 

AİÇT’nin grafiksel gösterimi ile Roger W. Garrison sayılabilir.  

1.3. Avusturya İktisadı İş Çevrimleri Teorisi 

1.3.1. Temeller ve Kavramlar  

AİÇT ilk olarak Ludwig von Mises’in 1912 yılında yayınlanan The 

Theory of Money and Credit kitabı ile geliştirilmeye başlanmıştır.44 Mises bu 

çalışmasında yeni bir teori geliştirmekten ziyade, Nakit Okulunun (Currency 

School) kredi genişlemesine dayanan konjonktür teorisinin hatalarını 

düzelttiğini düşünüyordu.45   

Nakit Okulu ve Bankacılık Okulu arasında 19. yüzyılda Napolyon 

savaşları sonrası para üzerine başlayan tartışmalarda Nakit Okulunun görüşleri 

Mises üzerinde etkili olmuş ve Mises’i okulun görüşlerindeki eksikleri 

 
43 Hayek, F. A. (1948a). “Individualism: True and False”, (Ed.) Hayek, F. A., Individualism and 
Economic Order, Chicago: The University of Chicago Press; Hayek, F. A. (1948b). “Economics 

and Knowledge”, (Ed.) Hayek, F. A., Individualism and Economic Order, Chicago: The 

University of Chicago Press; Hayek, F. A. (2007). “Bilginin Toplumda Kullanımı.”(Çev.) YAY, 

T., Liberal Düşünce, 12(45), s. 153-166. 
44 Mises, (1953). a.g.e. 
45 Hülsmann, J. G. (2007). Mises: The Last Knigth of Liberalism. Auburn, Alabama: Ludwig von 

Mises Institute,  s. 226. 
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gidermeye yöneltmiştir. Bir ekonomideki para miktarının belirleyicisi 

hakkındaki genel görüş, metalik para standardına dayanan bir ekonomideki 

para miktarının madenlerden çıkarılan metal miktarı veya dış ticaretten 

etkilendiği kabulüne dayanıyordu. Para miktarında meydana gelen 

değişmelerin de bu iki faktörden, çıkarılan metal miktarındaki değişmelerden 

ve dış ticaret açığı veya fazlasından kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak, bu 

iki faktörden kaynaklanan bir dengesizliğin, para miktarı üzerinde bir 

dalgalanmaya neden olmadan yeniden dengeye ulaşacağına inanılıyordu. Bu 

görüşe göre, çıkarılan maden miktarındaki değişim, metal para ve mal-metal 

arasındaki tercihler ile bu iki kullanım sahasının değerlerinin dengeye ulaşması 

ile sonuçlanarak denge sağlayacaktır.46 Benzer bir şekilde, dış ticaretten 

kaynaklanan para miktarı değişiklikleri, yerel paranın değerindeki değişmeler 

ile paranın yurt dışına veya yurt içine alınmasını sağlayarak dengeye 

ulaşacaktır.47  

Nakit Okulu bu görüşe karşı çıkmaktadır. Nakit Okuluna göre, 

ekonomideki para miktarı üçüncü bir değişkenden de etkilenir. Madeni paraya 

çevrilebilir olmaları nedeniyle bankalar tarafından piyasaya sürülen banknotlar 

ekonomideki para miktarını etkiler.48 Nakit Okulu ekonomide dalgalanmaların 

nedeni olarak para arzındaki, kısmi rezerv bankacılığından kaynaklanan 

artışları gösterir. Bu dalgalanmaların çözümü banknotlar üzerinde devlet 

monopolünün kurulmasıdır.49 Bunun için banknot miktarı, metalik para veya 

külçe miktarı ile katı bir biçimde oransal olmalıdır. Nakit Okulunun bankaların 

 
46 Okuyucu için karmaşık gelebilecek bu ifade şu şekilde açıklanabilir. Madenlerden çıkarılan 

altın miktarı arttığında, insanlar para olarak altın ile süs eşyası veya takı olarak altın arasında bir 

tercihte bulunurlar. Artan altın miktarı arttığında, süs eşyası ve takı olarak kullanılan altının 

değeri, para olarak altına göre düşer. İnsanlar, bu durumda altını para olarak tercih ederler. 
47 Dış ticaret açığı veren ülke de para miktarı azaldığı için fiyatlar düşecek ve ihracat artışı ile 

para miktarı eski seviyesine doğru artacaktır. Dış ticaret fazlası veren ülke de para miktarı arttığı 

için fiyatlar artacak ve ithalat artışı ile para miktarı eski seviyesine doğru azalacaktır. 
48 Blaug, M. (1985). Economic Theory in Retrospec. Fourth Edition. Cambridge: Cambridge 
University Press,  s. 201-202. 
49 Blaug,  a.g.e., s. 201-202 
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kısmi rezerv tutuyor olmalarının para miktarını etkiliyor olması görüşü, 

AİÇT’nin temelini oluşturarak Mises’in analizinin başlangıç noktası olmuştur.  

Bu dönemde Nakit Okulunun rakibi durumundaki Bankacılık Okuluna 

göre ise, ticaretin ihtiyaçlarına göre genişleyen ve daralan banknotlar 

istikrarsızlık kaynağı değildir. Parasal esnekliğe ekonomik genişleme 

dönemlerinde ihtiyaç vardır, bu nedenle banknotların yönetiminin bankalara 

bırakılması gerekir.50  

Bu tartışmalar neticesinde 1844 yılında İngiltere’de Nakit Okulunun 

prensiplerine göre oluşturulan Peel’s Act kanunu uygulamaya konuldu ve Bank 

of England banknotlar üzerinde monopol gücü kazandı. Yine de İngiltere’de 

iktisadi dalgalanmaların sürmesinin, Mises’i Nakit Okulu’nun görüşlerinde 

gördüğü bir eksikliği doldurmaya ittiği söylenebilir.  

AİÇT literatürde Mises-Hayek iş çevrimleri teorisi olarak da 

adlandırılmaktadır. Fredrich August Hayek, Mises’in geliştirdiği teori ile 

sermaye teorisi arasındaki ilişki kurarak, AİÇT’ye önemli katkılar yapmıştır. 

Hayek iş çevrimleri teorisine özellikle Prices and Production ve Pure Theory 

of Capital kitaplarında değinmiştir. Bu, bir sonraki kitabın öncüsü 

niteliğindeyken, Hayek söz verdiği bu kitaba hiçbir zaman yazamamıştır.51 Bu 

haliyle sermaye teorisi ve iş çevrimleri teorisinde bir eksiklik kaldığı 

söylenebilir. 

AİÇT’ye bir diğer katkı Roger W. Garrison tarafından Time and Money 

adlı kitap ile yapılmıştır. Garrison’ın bu kitabı ile Hayek’in söz verdiği ancak 

tamamlayamadığı kitap projesini tamamladığı şeklinde yorumlanmaktadır.52 

Garrison modelinin katkısı, AİÇT’nin açıklamalarında geleneksel iktisattan 

 
50 Blaug,  a.g.e., s. 201-202 
51 Cochran, J. P. (2001). “Capital-based macroeconomics: Recent developments and extensions 
of Austrian business cycle theory.” The Quarterly Journal of Austrian Economics, 4(3), 17–25.  

s.18. 
52 Cochran, (2001). a.g.e., s.18 
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aşina olunan ödünç verilebilir fonlar piyasası ve üretim olanakları eğrileri ile 

grafiksel olarak açıklanmış olmasıdır. Böylece Garrison AİÇT’nin karakteristik 

özelliği olan dönemler arası üretim yapısını standart ve genel kabul görmüş bir 

çerçeveye oturtmuş oluyordu.53 Joseph T. Salerno, Garrison modelinde yer alan 

seküler büyümeye yönelik yaptığı eleştirilere rağmen, AİÇT’nin yeniden 

düzenlenmesi ve grafiksel gösterimi konularında Garrison’ın önemli bir katkı 

yaptığını belirtir.54  

 Bu alt bölümde AİÇT genel olarak açıklanacaktır. AİÇT’nin 

gelişiminde etkili olan iktisatçılar Mises, Hayek ve Garrison’ın görüşlerinin 

ayrıntılı tartışması bir sonraki alt bölümde yapılacaktır.  

AİO’nun kavramsal yapısı genel iktisat eğitimi almış birinin 

alışkanlığından farklılıklar barındırır. Bazı kavramlar AİO’na özgü iken, genel 

iktisat eğitiminde de kullanılan kimi kavramlar AİO’da farklı şekilde 

tanımlanmaktadır. Bu nedenle, AİÇT ile ilgili açıklamalara geçmeden önce 

bazı temel kavramların burada tanıtılması okuyucunun metni takibini 

kolaylaştıracaktır.  

Ekonomik Büyüme: AİO metodolojik olarak, Keynesyen iktisadın 

yaygınlaştırdığı ve bugün geleneksel iktisadın en önemli özelliklerinden olan 

derneşik55 büyüklüklerin kullanımına karşıdır. Bu tür değişkenlerin iktisadi 

olarak anlamdan yoksun olması, ekonomik büyümenin nasıl temsil edileceği ile 

ilgili bir sorun yaratmaktadır. Örneğin, sermaye teorinin açıklandığı bölümünde 

de görüldüğü gibi Avusturyan iktisatçılar toplam yatırımdan bahsetmezler, 

onlar için 2. sıra mallar ile, 3., 4., … sıra mallar birbirinden farklıdır. Literatürde 

 
53 Cochran, (2001). a.g.e., s.18 
54 Salerno, J. T. (2001). “Does the Concept of Secular Growth Have a Place in Capital-Based 

Macroeconomics?” Quarterly Journal of Austrian Economics, 4(3), s. 43–61. 
55 Derneşik burada İngilizce “Aggregate” kelimesinin yerine kullanılmıştır. Her ne kadar Türkçe 

literatürde toplam olarak kullanılsa da, “Aggregate” ifadesi “Total” kelimesinde farklıdır. Daha 

eski kaynaklarda derneşik yerine “mecmu” kelimesinin kullanıldığı da görülebilir. 
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Avusturya iktisadına yönelik çalışmalarda büyümenin ölçülmesi sorununun 

çözümü için, GSYH veya kişi başına GSYH gibi değişkenler yerine endüstriyel 

büyüme ve hatta mümkünse her bir endüstrinin büyümesi kullanılmaktadır. 

Doğal faiz oranı: Mises, Nakit Okulunun görüşlerinin yanı sıra 

Wicksell’in doğal faiz teorisini de iş çevrimleri teorisinde kullanmıştır.56 

Wicksell doğal faiz ile piyasa faizi arasında bir ayrım yapmaktadır. Buna göre, 

doğal faiz oranı yatırımlar ile tasarruflar arasındaki ilişki ile ilgili iken,  piyasa 

faizi ise, para arzı ile para talebi arasındaki ilişki tarafından belirlenmektedir.57 

Doğal faiz oranı ile piyasa faiz oranı birbirine eşit olduğunda ekonomi 

dengededir ve herhangi bir dalgalanma yaşanmamaktadır. Bu eşitlik 

bozulduğunda dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. Piyasa faiz oranı doğal faiz 

oranının altına indiğinde ekonomide enflasyonist bir dönem başlar. Tersine, 

piyasa faiz oranı doğal faiz oranından daha yüksek olduğunda ise deflasyonist 

bir döneme girilir.  

AİO doğal faizin bireylerin zaman tercihlerinin bir sonucu olarak ele 

almaktadır. Örneğin, sahip olduğumuz bir mal veya hizmeti bugün yerine 

gelecekte, diyelim ki 1 yıl sonra, tüketmek için beklenen prim sizin faiz 

oranınızdır. Açıktır ki bu oran herkes için farklılık taşıyabilir. Bu durum 

AİO’nun en belirleyici özelliklerinden subjektivizm kavramının bir 

göstergesidir. 

Enflasyon: Enflasyon, bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinde meydana 

gelen sürekli ve önemli artışlar olarak tanımlanır. Bu tanıma göre, fiyatlar genel 

seviyesinde bir kerelik artışlar veya önemli olmayan, örneğin yıllık %2 

civarında, artışlar enflasyon değildir. AİO ise, Mises’in görüşlerinden hareketle 

farklı bir enflasyon tanımına sahiptir. Enflasyon ekonomideki para 

 
56 Hülsmann, (2007). a.g.e., s.253 
57 Wicksell, K. (1898). Interest and Prices. R.F. Kahn (Trans.), New York: Sentry Press. 
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miktarındaki artış olarak tanımlanır. Dolayısıyla enflasyonist süreç, krediler 

veya merkez bankası para politikası aracılığıyla ekonomideki para miktarındaki 

artıştır. Bu görüşün temelinde Mises’in mekanik miktar teorisine yönelttiği 

eleştiriler bulunur.58 Mises’e ve genel olarak Avusturyan iktisatçılara göre, para 

miktarındaki artış ekonomideki tüm fiyatları aynı anda ve aynı oranda artırmaz. 

Bazı fiyatlar diğerlerine nazaran daha önce ve/veya daha hızlı artar. Bu nedenle 

para miktarındaki artış ekonomide nispi fiyatlar yoluyla kaynak dağılımını 

etkiler ve reel değişmeler yaratır. 

Bu konuda diğer önemli bir nokta, merkez bankasının parasal genişleme 

periyodlarında fiyatların her zaman artıp artmayacağıdır. Bir takım iktisatçılar 

parasal gevşemenin her zaman fiyatları yükseltmeyeceğini, gevşek para 

politikasının istihdam yaratmak ve büyümeyi hızlandırmak gibi amaçlarla 

kullanılabileceğini savunurlar. AİO’nun buna cevabı şöyledir: gevşek para 

politikası, fiyatlar genel seviyesindeki artış anlamında her zaman enflasyon 

yaratmayabilir. Ancak, nispi fiyatların değişimi hem kaynak dağılımını hem de 

gelir dağılımını bozacağı için ekonomiye zarar verir.  

Deflasyon: Deflasyon fiyatlar genel seviyesindeki düşüşlerdir. İktisat 

literatüründe deflasyonun ekonomiye zararlı olduğu ve kaçınılması gerektiği 

görüşü hakimdir. AİO ise deflasyonu merkez bankası tarafından yaratılan ve 

mal ve hizmet üretimindeki artış nedeniyle ortaya çıkan deflasyon olarak ikiye 

ayırmaktadır. İlki, yapay olarak yaratıldığı için zararlı iken, mal ve hizmet 

üretimindeki artışa para miktarındaki artışın eşlik etmemesi nedeniyle ortaya 

çıkan ikinci tür deflasyon zararlı ve kaçınılması gereken bir şey değildir. 

Sermaye (Dolambaçlılık): Avusturya sermaye teorisi ve dolambaçlılık 

kavramı AİÇT için başat kavramlardandır. Bununla ilgili açıklamalar ilgili 

bölümde yapıldığı için burada tekrarlanmayacaktır. 

 
58 Mises, (1953). a.g.e. 
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AİÇT bir parasal konjonktür teorisidir. Ekonomide para miktarında 

yaşanan artışın, sürdürülebilir olmayan bir ekonomik büyüme dönemine neden 

olduğunu ve para miktarı artış limitlerine ulaştığında ekonominin daralma ve 

krize gireceğini belirtir. Krizlerin anlaşılması için ekonomik büyüme dönemine 

odaklanmayı önermesi nedeniyle AİÇT ayrıcalıklı bir yer tutar.  

Ekonomi başlangıçta yatırım talep edenler ile tasarruf arz edenlerin 

zaman tercihlerindeki uyum neticesinde doğal faiz oranında bulunmaktadır. 

Başka bir deyişle, bankaların borç verme faizi olan piyasa faizi doğal faiz 

oranına eşittir. Bireylerin zaman tercihlerinin azalması neticesinde, daha fazla 

tasarruf etmeleri doğal faiz oranını ve piyasa faiz oranını aynı miktarda düşürür. 

Böylece, yatırımcılar ile tasarruf sahipleri arasındaki zaman tercihi uyumu 

bozulmadan devam eder. Tasarruf sahipleri daha fazla tasarruf ederek 

tüketimlerini azaltıp tasarruf arzlarını artırırken, yatırımcılar da azalan faiz 

neticesinde daha fazla yatırım yapmayı arzu ederler.59 Daha fazla yatırım, 

gelecekte daha fazla tüketim malı üretmek için bugün tüketim malı üretimini 

kısmak anlamına gelir ve bu durum tasarruf sahipleri zaten tüketimlerini kısmış 

olduğu için bir uyumsuzluk veya ekonomide bir sorun teşkil etmez.  

Bu sırada ekonominin üretim yapısında da değişimler yaşanır.  Burada 

AİO sermaye teorisi önem kazanır. AİO sermayenin heterojen yapısına ve 

kullanıldıkları sektörlere göre ayırır. Üretimin erken aşamalarına yapılan 

yatırımlar, geç aşamalarına yapılan yatırımlara göre faiz düşüşüne daha 

duyarlıdır. Bu nedenle, tasarruf artışı ile başlayan süreç, bir yatırım artışından 

ziyade üretim sürecini uzatacak şekilde erken aşamalara yapılan yatırımlar 

şeklinde olur (Ekmek üretimi için, bakkalın değil un üreten fabrikanın yatırımı). 

Nihai ürün üretiminin daha uzun zaman alması anlamında üretim sürecinin 

 
59AİÇT ve büyüme teorisinde yatırım fazlası değil, yatırımların üretim aşamalarına kayması 

önemli olan unsurdur. Burada kolaylık amacıyla daha fazla yatırım ifadesi kullanılmıştır. Takip 

eden paragraflarda yatırımların erken aşamalara kayması açıklanmaktadır. 
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uzaması ve Böhm-Bawerk’in deyimiyle daha dolambaçlı/kapitalistik hale gelen 

ekonomi, uzun dönemde daha fazla nihai ürün üreterek büyür.  

Ekonomide büyümenin sürdürülemez olması ve krizle sonuçlanması 

yatırımların tasarruflarla finanse edilmesi yerine para miktarındaki artış ile 

finanse edilmesinden kaynaklanır. Para miktarındaki artışın iki kaynağı 

bulunur: kısmi rezerv bankacılığı ve merkez bankası politikası. Altın 

standardında krizlere neden olan parasal genişlemenin kaynağını kısmi rezerv 

bankacılığı oluşturur.  Altın standardının geçerli olduğu ve günümüzün merkez 

bankaları gibi ekonomide para miktarı belirleyen bir kurumun olmadığı bu 

dönemde, para miktarındaki artışın kaynağı bankaların verdiği kredilerdir. 

Ancak, bankaların mevduatlara uyguladıkları karşılık oranının %100 olmaması 

nedeniyle, ekonomideki para miktarı artar. Bu mekanizma günümüzde de 

varlığını sürdürmektedir. Buna ek olarak merkez bankaları da para basarak para 

miktarını artırmaktadır. 

Başlangıçta doğal faiz oranı ile piyasa faiz oranının eşit olmasını 

sağlayan yatırımcılar ile tasarruf sahiplerinin zaman tercihi uyumu, para 

miktarında artış ile birlikte bozulur. Düşük piyasa faizi yatırımcılar ile tasarruf 

sahiplerine farklı sinyaller gönderir. Para miktarının artışı piyasa faizlerini 

düşürmüş ve yatırımcılar için daha ucuz kredi imkânı yaratarak yatırım talebini 

ve üretim sürecinin uzatılmasını kârlı hale getirmiştir. Bu sırada, başlangıçta 

tasarruf sahiplerinin zaman tercihleri değişmemiştir ancak artık daha düşük faiz 

alabildikleri için tüketimlerini artırarak tasarruflarını azaltırlar. Sürdürülebilir 

büyümenin aksine, tüketimde bir azalma meydana gelmez. Bu durumda, 

yatırımcılar piyasa faizinden borçlanırken, tasarruf arz edenler daha yüksek 

olan doğal faizi talep ederler. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri arasında 

meydana gelen bu uyumsuzluk, tüketim talebi azalmadan ekonomide daha az 

tüketim malı ve daha fazla yatırım malı üretimi meydana getirir. Tüketim malı 

üretiminin azalıp talebinin artması neticesinde bir tüketim fazlalığı meydana 
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gelecektir. AİÇT’nin temel iki özelliğinden biri olan aşırı-tüketim unsuru bu 

şekilde ortaya çıkar. 

Yatırımcılar, sürdürülebilir büyüme sürecinde olduğu gibi yatırımlarını 

üretimin erken aşamalarına kaydırırlar. Fakat yaratılan para ile finanse edilen 

bu yatırımların enflasyonist (Avusturya iktisadında para miktarı artışı 

anlamında) sürecin sonuna gelindiğinde aslında yapılmaması gereken yanlış 

yatırımlar olduğu anlaşılır. Bu, AİÇT’nin diğer temel unsuru olan yanlış-

yatırımlardır (malinvestment). Yeni yatırımlar durur, eski yatırımlar 

kullanılmaz hale gelir, üretim süreci kısalır ve ekonomi bir krize girer. 

Enflasyonist politikanın sonsuza kadar devam edemeyecek olması hem Mises 

hem de Hayek tarafından vurgulanmıştır.60 Ayrıca, enflasyonist sürecin uzun 

tutulması, krizlerin hem daha derin hem daha uzun olmasına neden olur.   

Krizden çıkış için ne yapılmalıdır? AİO krizden çıkış konusunda diğer 

iktisadi okulların aksine devlete ve merkez bankasına bir rol biçmez, 

ekonominin kendi haline bırakılması gerektiğini belirtir. İlk bakışta tuhaf 

görünen bu görüş, AİÇT iyi kavrandığında daha iyi anlaşılacaktır. AİO’ya göre, 

ekonomik büyümenin kaynağı tasarrufla finanse edilen sermaye birikimidir. 

Burada önemli olan tüm iktisadi aktörlerin eylemlerinin uyum içinde olmasıdır.  

Uyum kendiliğinden oluşur ve ekonomiyi daha hızlı büyütmek veya krizden 

daha hızlı çıkmak için devlet ve merkez bankası tarafından yapılacak şeyler bu 

uyumu bozar veya kriz sonrası uyumun yeniden sağlanma sürecini aksatır. Bu 

nedenle, krizden çıkış politikaları bir sonraki krizin tohumlarını atmaktadır. 

1.3.2. Ludwig von Mises’in Avusturya İş Çevrimleri Teorisine 

Katkıları 

Mises’in iş çevrimleri teorisini geliştirirken amacının Nakit Okulunun 

görüşlerindeki eksikleri gidermek olduğundan önceki başlıklarda 

 
60 Mises, (1953). a.g.e.; Hayek, (1931). a.g.e. 



31 | AVUSTURYA İKTİSAT OKULU İŞ ÇEVRİMLERİ TEORİSİ 
BÜYÜME, DALGALANMA VE KRİZ 

 

 

 

bahsedilmişti. Bu eksiklik, Nakit Okulu ile AİO arasında bankalarda tutulan 

mevduatların niteliği açısından var olan bir ayrımdır. Nakit Okulu mevduatları 

para arzına dâhil etmeyerek, mevduatlardaki dalgalanmaların etkisini gözden 

kaçırmıştır. Bu daha sonra Mises’in The Theory of Money and Credit kitabında 

eleştirilmiş ve düzeltilmiştir. Mises’e göre, Nakit Okulu karşılıksız kâğıt para 

basımının ekonomide yarattığı etkiyi doğru olarak tespit ederken, karşılıksız 

mevduatların da aynı etkiye sahip olduğunu ve bu nedenle kâğıt para ile aynı 

nitelikte olduğunu tespit edememiştir.61   

Mises’in bu görüşleri dönemin özellikleri ele alındığında daha iyi 

anlaşılabilir. Altın para sistemine dayalı bir parasal sistemde ve merkez 

bankalarının ekonomideki para miktarını belirleme gücünün kısıtlı olduğu bu 

dönemde, ekonomide para miktarı artışının kaynağı bankacılık sisteminden reel 

sektöre akan dolaşımdaki kredilerdir. Bu nedenle Mises oransal rezerv 

bankacılığını iş çevrimlerinin temel nedeni olarak belirlemiştir. Karşılıksız 

basılan kâğıt para ve kısmi rezerv bankacılığı ile yaratılan krediler ekonomideki 

para arzının para talebinden bağımsız olarak belirlenmesine neden olmaktadır. 

Bireylerin para talebinde bir değişiklik yaşanmadan ortaya çıkan bu durum, 

ekonomide bir para fazlasına ve faizlerin düşmesine neden olur. Burada faizler 

kilit bir rol oynamaktadır.62  

Mises tasarruflara dayalı ekonomik büyüme ile kredi genişlemesine 

dayalı ekonomik büyüme arasında bir ayrım yapmaktadır. Mises’e göre, 

ekonomide büyümenin temel kaynağı tasarruflardır. Kişilerin zaman 

tercihlerinde meydana gelen bir değişiklik ile tasarruf miktarının artması 

ekonominin daha yüksek büyüme oranlarına erişmesini sağlar.63  

 
61 Mises, (1953). a.g.e., s. 370.  
62 Mises, 1953. a.g.e. 
63 Mises, (1953). a.g.e. 
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Mises, Nakit Okulunun görüşlerinin yanı sıra Wicksell’in doğal faiz 

teorisini de iş çevrimleri teorisinde kullanmıştır. Kredilerdeki artış piyasa 

faizlerini doğal oranın altına düşürerek sürdürülemez genişleme döneminin 

başlamasına neden olur. Mises’e göre, bankacılık sisteminde yaşanan kredi 

genişlemesi borç faiz oranını doğal faiz oranının altına düşürecektir. Bireylerin 

zaman tercihlerinde bir değişim olmadığı için doğal faiz oranında bir düşüş ve 

tasarruf miktarında bir artış yaşanmamıştır. Böylece bankalar kredi 

genişlemesini kuvvetlendirmektedir. Para talebinde bir değişiklik olmaksızın, 

kredi genişlemesi nedeniyle para miktarı artmıştır. Üretim sürecinin 

uzamasının marjinal getirisi sabitken borç faiz oranlarının düşmesi, girişimciler 

için daha önce kârlı olmayan yatırımların yapılarak, üretim sürecinin 

uzatılmasına imkân vermektedir. Bu süreç ilk olarak üretim malları fiyatlarının 

artmasına neden olur ve bu sırada tüketim mallarında ancak ılımlı bir artış 

olmaktadır.64 Fiyatlardaki değişimde önemli olan fiyatlar genel seviyesindeki 

değişmeler değil, üretim malı fiyatları ile tüketim malı fiyatları arasındaki nispi 

değişmelerdir. Bir süre sonra üretim ve tüketim fiyatları ters hareket etmeye 

başlarlar. Tüketim malları fiyatları artmaya devam ederken, üretim malları 

fiyatları düşmeye başlar. Borç faizleri de yükselerek doğal faiz seviyesine 

yakınlaşır.65  

Bankalar kredi genişlemesini devam ettirerek faizleri düşük tutmak 

isteseler de faizdeki artışı durduramazlar. Er ya da geç borç faizini doğal faiz 

oranının altında tutmaya çalışmaktan vazgeçmeleri gerekir.66 Kredi 

genişlemesinin durması ve faiz oranının yükselmeye başlaması sermaye malları 

üzerinde etkili olur. Faiz oranında bankalar tarafından yaratılan yapay düşüş ile 

kârlı olduğu düşünülerek yapılan yatırımların aslında kârlı olmadıkları ortaya 

çıkmıştır. Tüketim malları (1. sıra mallar) ile sermaye malları (2., 3., 4. ve daha 

 
64 Mises, (1953). a.g.e., s. 362 
65 Mises, (1953). a.g.e., s. 363 
66 Mises, (1953). a.g.e., s.363-364 
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yüksek sıra mallar) arasındaki oran bu yapay düşük faiz ile bozulmuştur ve faiz 

oranındaki yükseliş ile eski orana kavuşması mümkün değildir. Çünkü kredi 

genişlemesinin en önemli etkilerinden biri yeniden dağıtım üzerindedir ve 

dağıtım üzerindeki bozucu etki sonrası eski orana dönmek mümkün 

olmayacağından ancak yeni bir oran kurulabilir. Burada Luther ve McElyea’nın 

da belirttiği yapılan hataların bedeli olduğu görüşü ortaya çıkmaktadır.67 

Ekonomik krizlerin maliyeti vardır, ekonominin eski haline dönmesi mümkün 

olmayabilir veya uzun zaman alabilir. Faiz oranının yükselmeye başlaması ile 

ekonomide üretim süreci kısalmaya başlayacaktır. Daha önce yapılan 

yatırımların ve oluşan sermayenin bir kısmı kaybolacak ve böylece değer kaybı 

yaşanacaktır.68 Süreç bir kriz ile sonuçlanır.  

Mises bankaların kredi genişlemesi yaratmasında bir kısıt olduğunu 

belirtir. Bankalar bu kısıt sınırına ulaşmadan kredi genişlemesini durdururlar. 

Ancak, devam etmeleri durumunda da krizi engelleyemezler, ancak 

erteleyebilirler. Yine de er ya da geç kredi artışının sınırlarına ulaşılması ve kriz 

yaşanması Mises’in analizinde kaçınılmazdır. Daha uzun bir kredi genişlemesi 

süreci, üretimin dolambaçlı yapısını daha fazla uzatacağı için kriz de daha uzun 

ve yıkıcı olacaktır.69 

Mises iş çevrimleri ilk kez ele aldığı The Theory of Money and Credit 

kitabında bankacılık sistemi/finansal sistem ile reel sektör arasında bir bağlantı 

kurmuştur. Bankacılık sisteminde yaratılan bir faiz düşüklüğünün reel sektöre 

geçişini incelemiştir. Ancak, daha sonraki çalışmalarında incelemesine eklediği 

kimi unsurlar burada yer almamaktadır. Hülsmann Mises’in 1928 yılında 

yazdığı Monetary Stabilization and Cyclical Policy kitabında iş çevrimleri 

 
67 Luther, W. J., ve Mcelyea, J. P. (2018). “Austrian Macroeconomics in Search of its 
Uniqueness.” AIER Sound Money Project Working Paper Series, Working Paper No. 2015-05.  
68 Mises, (1953). a.g.e., s. 364 
69 Mises, (1953). a.g.e., s. 365-366  
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teorisini ilk kez yeniden ele aldığını belirtir.70 Mises daha sonra yazdığı Human 

Action kitabı ile ikinci kez iş çevrimlerini ele almıştır. Bu yeniden ele alışlarda 

Hayek’in sermaye teorisi, cebri tasarruf kavramı ve krizin tekrarlanması 

konularındaki katkıları rol oynamıştır. Mises bu kavramları kullanmış ve yeni 

perspektifler geliştirmiştir. Şimdi Mises’in sonraki dönemlerde yaptığı 

çalışmalarda iş çevrimleri teorisine eklediği unsurlar ele alınacaktır.  

Mises Monetary Stability and Cyclical Policy kitabında enflasyonun iki 

farklı tipini incelemiş ve krizin yeniden ortaya çıkışını (ikinci kriz) 

açıklamıştır.71  

Mises ilk olarak kredi genişlemesinin erken etkilerine değinmektedir. 

Bankacılık sisteminin yarattığı kredi genişlemesi tüketimden ziyade, ilk olarak 

üretim sürecinde kullanılır. Girişimciler bu kredileri yeni üretim faktörü 

istihdam etmekte kullanırlar. Bu nedenle ilk olarak hammadde ve yarı mamul 

malların fiyatları artarken, daha sonra bu fiyat artışı diğer düşük sıra mallara, 

ücretlere ve nihayet tüketim mallarına yansıyacaktır.72  

Faiz oranı seviyesi ile kredi genişlemesi neticesinde paranın satın alma 

gücündeki değişim arasındaki ilişki dolaylıdır.73 Daha önceki kitabı The Theory 

of Money and Credit kitabında da Mises’in değindiği gibi, kredi genişlemesi 

bir yeniden dağıtım etkisi yaratmaktadır. Mises faiz oranı ile satın alma gücü 

arasındaki ilişkiyi bu yeniden dağıtım üzerinden açıklamaktadır. Servet ve gelir 

üzerinde yaratılan etki tasarrufları ve sermaye oluşumunu etkilemektedir. 

Paranın değer kaybı daha büyük servete sahip olanlarla yoksullar üzerinde 

 
70 Hülsmann, (2007). a.g.e., s. 582 
71 Hülsmann, (2007). a.g.e., s. 584 
72 Mises, L. von. (1928). Monetary Stabilization and Cyclical Policy. In P. L. Greaves Jr. (Ed.), 
The Causes of the Economic Crisis, and Other Essays Before and After the Great Depression 

(pp. 53-154). Auburn, Alabama: The Ludwig von Mises Institute. 
73 Mises, (1928). a.g.e., s. 106. 
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farklı etkilere sahiptir. Parada değer kaybı yaşanması yoksulların aleyhine, 

servet sahiplerinin lehine bir sonuç yaratır.74  

Mises bu yeni çalışmasında daha sonra Hayek tarafından da kullanılacak 

cebri tasarruf kavramını kullanmıştır. Eğer genişleme itibari para sürümü ile 

yaratılıyorsa ve ücretler hemen emtia fiyatlarındaki artışı takip etmezse, 

tasarruf üzerinde çok daha sert bir etki yaratır, bu ‘cebri tasarruf’tur.  

Kredi genişlemesi ile doğal seviyenin altında düşen parasal faiz oranı 

sınırlarına ulaştığında bir düzeltme sürecinin kaçınılmaz olduğu görüşü burada 

da vardır. Parasal faiz oranı yükselirken, durgunluk periyodu başlar. Bankalar 

artık doğal faiz oranının altında bir faiz seviyesini sürdüremez ve kredi 

sağlamada aşırı dikkatli davranırlar.75  

Mises paranın değerindeki düşüşün nedenlerini ikiye ayırmaktadır. İlk 

neden dolaşımdaki kredilerdeki genişleme, ikinci neden para miktarındaki 

artıştır. Mises bu iki faktörün etkileri açısından farklılaştığını belirtmektedir. 

Para miktarındaki artışın etkisi iki türlü ortaya çıkarabilir: Birincisi, tüketim 

malları veya üretim malları ilk olarak etkilenebilir. İkincisi, hem tüketim hem 

de üretim malları fiyatları birlikte artar. Bu iki etkiden hangisinin ortaya 

çıkacağı bunlardan hangisinin yeni parayı ilk olarak alacağına bağlıdır. Kredi 

artışının yaşandığı durumda ise, üretim malları önce etkilenecek, tüketim 

malları fiyatları daha sonra bu artışı takip edecektir. 76 

Mises krizin tekrarlanması bakımından da bu iki kanalı ayırmaktadır. 

Krizin yeniden ortaya çıkması kredi artışı nedeniyle yaşanan iş çevriminin bir 

sonucudur. Metal para miktarındaki artış durumunda krizin tekrarlanması 

ortaya çıkmaz. Çünkü para miktarındaki artış tek atımlıktır.77 “Bu açıklama ile 

 
74 Mises, (1928). a.g.e., s. 106. 
75 Mises, (1928). a.g.e. 
76 Mises, (1928). a.g.e. 
77 Hülsmann, (2007). a.g.e., s. 584. 
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Mises, daha önce canlanma ve daralma arasındaki ilişkiye odaklandığı ancak, 

çevrimlerin tekrar ortaya çıkışını açıklamadığı iş çevrimleri analizini 

tamamlamıştır.”78 Kredi yaratımının neden olduğu tekrar ortaya çıkışta bir 

düzenlilik bulunmamaktadır. Mises bunun ekonomiden kaynaklanmaktan 

ziyade, politik bir tutumdan kaynaklandığını belirtir.79 Burada Mises parasal 

genişlemeden değerli maden miktarındaki artışı kastetmektedir. Bu nedenle 

para miktarındaki artış tek atımlık olarak değerlendirilmektedir. Oysa, 

günümüz merkez bankacılığında para arzı artışı birden fazla kez 

yapılabilmektedir. Bu nedenle para miktarı artışının kredi genişlemesine benzer 

etkiler yaratması mümkündür. 

Mises daha önce olduğu gibi burada da kredi genişlemesi neticesinde 

yaşanan ekonomik canlanmanın krizle sonuçlanmasının kaçınılmaz olduğunu 

belirtir. Kriz, bankalar doğal faiz oranın altında kredi vermeyi sürdürememeye 

başladıklarında ortaya çıkmaktadır. Bankalar kredi genişlemesinin sürdürmek 

isteseler de enflasyondaki yükseliş baskısı ve bankacılık işleyiş maliyetleri 

buna engel olmaktadır. Yine de bir şekilde kredi genişlemesine daha uzun 

devam etmeleri krizin daha şiddetli ve uzun olmasına neden olacaktır.80  

Mises bu durumu şu şekilde ifade etmektedir:  

Er ya da geç, kriz, bankaların işleyişlerindeki değişmenin bir sonucudur ve 

kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Çöküş ne kadar geç gelirse girişimcilerin itibari 

para sürümü ile hesaplarında yanlış yönlendirildikleri dönem uzayacaktır. Bu 

itibari paradan daha fazla miktarda sürülmesi, faizlerdeki yapay düşüş nedeni ile 

kârlı görünen ve artık faiz oranlarının yükselmesi ile kârlı olmadığı anlaşılan 

yatırımlara daha fazla üretim faktörü yönlendirilmesine neden olacaktır. Yanlış 

 
78 Hülsmann, (2007). a.g.e., s. 584-585. 
79 Mises, (1928). a.g.e., s. 118.  
80 Mises, (1928). a.g.e. 
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yönlendirilen sermaye yatırımlarının sonucu olarak büyük kayıplara uğranılır. 

Birçok yeni yapı bitirilmeden kalır. Tamamlanmış olanlar ise kapatılır.81  

Krizlerin tekrar tekrar ortaya çıkmasının nedeni banka politikaları ile 

faizleri doğal seviyesinin altına indirme çabalarıdır. Bu politikaların sonucu 

olarak yapay bir canlanma ve onu izleyen kriz ve depresyon kaçınılmazdır.82  

Mises’in Avusturya İş Çevrimlerine ilişkin analizleri ve yaptığı katkıları 

bakımından bir diğer önemli eseri olan Human Action’da önceki analizlerini 

korurken orijinal faiz oranı ve merkez bankası politikaları gibi yeni unsurlar da 

eklemiştir.  

Mises daha önceki çalışmalarında kullandığı Wicksellyan doğal faiz 

oranı kavramını kullanmaktan vazgeçmiştir.83 Daha önceki çalışmalarında 

parasal faiz oranlarının doğal faiz oranlarından aşağı doğru sapmasına neden 

olan kredi genişlemesi iş çevrimlerinin nedeni olarak görülürken, Mises doğal 

faiz oranı kavramını kullanmayı bırakmış, faiz oranındaki düşüşten bahsetmeye 

başlamıştır.  

Hülsmann bu değişimi şu şekilde açıklamaktadır:  

“The Theory of Money and Credit” kitabında Mises analizini Wicksellyan doğal 

faiz ve parasal faiz ayrımı üzerine kurmuştu. Ancak, bu ayrım Mises’in 

ekonomik hesaplama ve yansız olmayan para üzerine yaptığı çalışmaları ile 

uyumlu değildir. Bir takas ekonomisinde var olan faiz oranı olarak tanımlanan 

doğal faiz oranı diye bir şey yoktur. Doğal faiz oranı olsaydı bile parasal 

ekonominin analizi için geçersiz olurdu. Para takas ekonomisi üzerindeki bir tül 

değildir. Bütün ekonomik ilişkileri etkiler. Fiyatlar, gelirler, dağılım ve sosyal 

pozisyon para kullanılan bir ekonomide, kullanılmayan topluma göre tamamen 

farklıdır. Paranın faydalarından vazgeçen bir ekonomide faiz oranları da zorunlu 

 
81 Mises, (1928). a.g.e., s. 114-115. 
82 Mises, (1928). a.g.e., s. 118. 
83 Hülsmann, (2007). a.g.e., s. 780. 
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olarak aynı ekonomide para olması durumunda olacağından farklı olurdu. Mises 

iş çevrimleri teorisine yeni bir açıklama getirdi. Parasal faiz oranındaki zararlı 

düşüşleri inceleyen yeni bir değerlendirme geliştirdi. Artık eğer ekonomi bir 

takas ekonomisi olsaydı var olacak Wicksellyan doğal faiz oranı 

kullanılmamaktadır. Doğal faiz yerine, kredi genişlemesinin olmadığı durumda 

olacak parasal faiz oranını kullanmaya başladı.84  

Burada belirtmek gerekir ki, Mises’in iş çevrimlerinde faiz oranlarına 

verdiği rolde bir değişiklik olmamıştır. Mises doğal faiz oranının var 

olmayacağı kanaatine varmış ve bu kavramı dışarda bırakarak faizlerdeki yapay 

bir düşüşü iş çevrimlerinin başlangıç noktası olarak kullanmaya başlamıştır.85  

Mises Human Action kitabında yeni bir terim olarak orijinal faiz 

kavramını kullanmaktadır.  

Mises orijinal faizi şu şekilde tanımlamaktadır:  

Orijinal faiz, yakın gelecekteki istek tatminine atfedilen değerin ve daha sonraki 

dönemlerde istek tatminine atfedilen değere oranıdır. Orijinal faiz, piyasa 

ekonomideki şimdiki mallara karşılık gelecek mallardaki iskonto olarak ortaya 

çıkar. Mal fiyatlarının oranıdır. Tüm mallarda bu oranın eşitlenmesi yönünde bir 

eğilim bulunmaktadır. Sonsuz dönen ekonominin hayali yapısında orijinal faiz 

oranları tüm mallar için aynıdır.86  

Orijinal faiz piyasadaki sermaye arz ve talebi, yani tasarruf arzı ve 

yatırım talebi tarafından belirlenen değil, aksine onları belirleyen unsurdur.87  

Monetary Stability and Cyclical Policy’de olduğu gibi, bu kitapta da para 

miktarının arttığı enflasyonist dönemlerde sermaye artışına neden olan şey 

 
84 Hülsmann, (2007). a.g.e., s. 780. 
85 Hülsmann, (2007). a.g.e., s.780. 
86 Mises, L. von. (1951). Human Action: A Treatise on Economics. Auburn, Alabama: Ludwig 

von Mises Institute.  s. 523. 
87 Mises, (1951). a.g.e., s. 523-524. 
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cebri tasarruftur. Para miktarının artışı ile ortaya çıkan cebri tasarruf orijinal 

faizi düşürerek, sermaye artışına neden olmaktadır.88  

Mises kredileri ikiye ayırmaktadır: mal kredi (commodity credit) ve 

dolaşım kredisi (circulation credit). Mal kredi, tüketimlerini kısarak tasarruf 

edenlerin tasarruflarını üretimde kullanmak için fon talep edenlere 

aktarmasıdır. Burada kredi artışı tasarruf artışı ile mümkün olduğu için paranın 

satın alma gücünde olumsuz bir etkiye sahip olmamakta ve iş çevrimlerini 

başlatmamaktadır.89  

Dolaşım kredi herhangi bir tasarruf artışı olmadan, ekonomideki itibari 

para miktarının artışı ile ortaya çıkmaktadır. Bu enflasyonist kredilerdeki artış, 

tasarruf artışından değil, ekonomideki faiz oranının yapay olarak 

düşürülmesinden kaynaklanır. Kredi talep edenlerin talepleri banknot ve 

mevduatlarla karşılanarak emtia fiyatlarını ve ücretleri arttıracaktır.90   

Mises piyasada faizlerin düşmesi ile girişimcilerin kâr etme fırsatlarına 

yönelik hesaplamalarının değiştiğini belirtmektedir. Girişimciler üretecekleri 

malların beklenen fiyatlarının yanı sıra, üretim faktörlerine ödeyecekleri, 

kendileri için maliyet unsuru olan bedelleri de hesaplamaktadırlar. Düşük faiz 

oranları bir taraftan kullanılan fonların maliyetlerini düşürürken, diğer taraftan 

gelecekle ilgili iyimser beklentiler nedeniyle yeni kâr fırsatlarının ortaya 

çıktığına işaret etmektedir. Bu süreç yatırımların artmasına ve ekonominin bir 

canlanma periyoduna girmesine neden olacaktır. 91 

Mises bu şekilde düşen faiz oranlarının girişimcileri hesaplamalarında 

hataya sürüklediğini vurgulamaktadır. Ekonomideki tasarruf ve sermaye 

miktarı artmamış olmasına rağmen, girişimcilerin yapay olarak düşen faiz 

 
88 Mises, (1951). a.g.e., s. 545-546. 
89 Mises, (1951). a.g.e., ss. 193-194. 
90 Mises, (1951). a.g.e., s. 194. 
91 Mises, (1951). a.g.e., s. 550. 
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nedeniyle yaptıkları yatırımlar, faizlerdeki bu düşüşün girişimcilerin hatalı 

hesaplama yapmasına neden olmaktadır. Bir süre sonra parasal daralma 

sürecine girildiğinde kârlı görülen yatırımların esasında kârlı olmadıkları 

anlaşılacaktır.92  

Burada AİO ile Keynesyen iktisat arasındaki temel ayrımlardan biri 

ortaya çıkmaktadır. Daha önce Stiglitz’in düşük faizden şikâyet etmeyi düşük 

maliyetten şikâyet etmekle bir tuttuğuna değinilmişti. Keynesyenlere göre 

düşük faiz üretim maliyetlerinden birinin azalması anlamında olumlu bir 

gelişmedir. Ancak bu görüş ekonominin üretim yapısındaki ve girişimcilerin 

hesaplamalarındaki değişmeyi ve bozulmayı göz ardı eder. Yukarıdaki 

paragrafta ifade edilen Mises’in görüşlerinde ve genel olarak AİO’da faizlerin 

yapay olarak düşüşü girişimcilerin hatalı hesaplar yapmasına ve üretim 

yapısının bozulmasına neden olur. 

Mises burada da parasal daralmanın, kredi genişlemesinin sürdürülemez 

olması nedeniyle, zorunlu olarak ortaya çıkacağını ve bu nedenle de 

girişimcilerin önceki yatırımlarını sürdürmek ve yeni yatırımlar yapmak için 

ihtiyaç duydukları yeni kaynaklara ulaşamayacaklarını belirtmektedir. Bu 

daralma döneminde tüm fiyatlar, üretim süreci ve sermaye yapısı yeni duruma 

göre ayarlanırken, orijinal faiz oranı da bu yapıya uygun hale gelmektedir. 

Parasal genişleme devam etse dahi sonunda bitecek ve parasal sistem 

çökecektir.93  

AİO içerisinde süregiden bir tartışmaya da Mises burada açıklama 

getirmiştir. AİÇT bir aşırı yatırım teorisi mi, yoksa yanlış yatırım teorisi midir? 

Yanlış yatırım üretimin dolambaçlı yapısı ve AİO’nun sermaye teorisi ile 

ilgilidir. Sermaye heterojen olarak ele alındığı için, iş çevrimlerinde piyasa 

 
92 Mises, (1951). a.g.e., s. 550. 
93 Mises, (1951). a.g.e., s. 551. 
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faizlerinde yaşanan bir düşüş girişimcilerin daha önce kârlı görülmeyen 

yatırımları yaparak, üretim sürecini uzatmalarına neden olur.  

Mises aşırı yatırım ile yanlış yatırım arasındaki farkı ve yanlış bir inanç 

olarak bahsettiği aşırı yatırım tezlerini şu şekilde açıklamaktadır:  

Canlanmayı aşırı yatırım olarak tanımlamak bir gelenektir. Ancak, ek yatırım 

sadece kullanılabilir ek sermaye mallarının arzı kapsamında mümkündür. Cebri 

tasarruf dışında, canlanmanın kendisi bir kısıta neden olmadığı, ancak daha 

ziyade tüketimde bir artışa neden olduğu için yeni yatırımlar için daha fazla 

sermaye malı sağlamaz.94  

Aşırı yatırım ise, yatırım-tasarruf eşitliğinin yatırım lehine bozulması 

anlamına gelmektedir. Yatırımlar üzerinde bir tartışma olsa da AİÇT’nin aşırı 

tüketim teorisi olduğu hususunda bir tartışma bulunmamaktadır. Salerno 

AİÇT’nin bir yanlış yatırım ve aşırı tüketim teorisi olduğu vurgularken95, son 

dönemde yapılan bazı ampirik çalışmalarda AİÇT aşırı yatırım ve aşırı tüketim 

teorisi olarak ele alınmıştır.96 Hoffmann ve Schnabl aşırı yatırım ile yanlış 

yatırımın, Hayek’e atıf ile aynı şey olduğunu belirtmişlerdir.97 AİÇT’yi sadece 

aşırı yatırım teorisi olarak ele almanın çeşitli kusurları bulunmaktadır. 

Öncelikle, böyle bir varsayım Avusturya Okulu’nun heterojen sermaye teorisi 

ile uyum göstermemektedir.  

AİÇT’yi aşırı yatırım teorisi olarak ele almak, sermayeyi homojen olarak 

düşünmek anlamına gelir ki, bu da Avusturya Okulu’nu ayırt edici 

özelliklerinden birini kaybetmesi anlamına gelmektedir. İkinci olarak, AİÇT’yi 

 
94 Mises, (1951). a.g.e., s. 556. 
95 Salerno, J. T. (2012). A Reformulation of Austrian Business Cycle Theory in Light of the 
Financial Crisis. The Colloquium on Market Institutions and Economic Processes The Quarterly 

Journal of Austrian Economics, 15(1), s. 3–44. 
96 Hoffmann, A. ve Schnabl, G. (2013). Monetary Nationalism and International Economic 

Instability. Quarterly Journal of Austrain Economics, 16, No. 2, s. 135-164. 
97 Hoffmann ve Schnabl. (2013). a.g.e. 
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sadece bir aşırı yatırım teorisi olarak görmek, AİO’nun toplam büyüklükler 

yerine nispi büyüklüklerle ilgilenen yapısı ile de uyumlu değildir. Hayek’teki 

aşırım yatırım ifadesinin kullanımı, iş çevrimlerinin canlanma periyodunda 

ortaya çıkması muhtemel bir yatırım artışının ifadesi olarak düşünülebilir. 

Ancak, AİÇT bu toplam artış yerine, üretim yapısının sermaye yoğunluğuna 

göre farklılaşmasına ve farklı sermaye yoğunluklarına sahip sektörler 

arasındaki üretim yapısının bozulmasına odaklanmaktadır. Bu nedenle, 

AİÇT’yi yanlış yatırım olarak düşünmek doğru olacaktır. Ancak, ampirik 

çalışmalarda yanlış yatırımın ölçülmesi problemleri nedeniyle aşırı yatırımın 

temsili değişken olarak kullanılması yoluna gidilmiştir.  

Bu konuda okulun temsilcileri arasında ortak bir görüş 

bulunmamaktadır. Garrison yanlış yatırımın AİÇT’nin ayırt edici özelliği olsa 

da, hem yanlış yatırımın hem de aşırı yatırımın teoride yer aldığını 

belirtmektedir. Her iki durumda da teori aşırı tüketim teorisi niteliğindedir. 

Garrison bu durumu şöyle açıklamaktadır: 

Makroekonomik bağlamda anlaşıldığı kadarıyla yanlış yatırım Avusturyan 

teorinin ayırt edici özelliği olarak görülürken hem yanlış yatırım hem de aşırı 

yatırım (aşırı tüketim ile birlikte) gereklidir. Aşırı yatırım olmaksızın yanlış 

yatırım çok fazla hasar olmadan hasarın telafi edilmesini sağlayan karşı 

hareketlere müsaade eder. Yanlış yatırım olmaksızın aşırı yatırım (aşırı tüketim 

ile birlikte) ekonomiye geçici bir yüksek büyüme oranına, önceki üretim 

olanakları eğrisinin ötesine ve sonra gerisine hareket etmesine neden olur.98  

Mises iş çevrimlerinin tekrar ortaya çıkışını piyasa faiz oranını, 

müdahalesiz bir durumda olacağı seviyenin altında tutma ısrarına 

bağlamaktadır. Bu ısrarın sonucunda kriz kaçınılmazdır. Mises Monetary 

Stability and Cyclical Policy’de yaptığı enflasyonist ayrımı Human Action’da 

 
98 Garrison, R. W. (2004). Overconsumption and Forced Saving in the Mises-Hayek Theory of 

the Business Cycle. History of Political Economy, 36(2), s. 323–349. 
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da devam ettirmektedir. Mal para sisteminde para miktarındaki artışın sınırları 

vardır. Bu nedenle sürekli olarak, sonsuza kadar arttırma imkânı yoktur.99  

Mises iş çevrimlerinin yinelenme nedenini insanları refaha kavuşturmak 

için uygulanan enflasyonist ve kredi genişlemesine neden olan politikalar 

olarak görmektedir. Beklenin aksine, bu şekilde ekonominin tekrar tekrar 

canlanma periyoduna sokulması olumsuz etkilere neden olmaktadır. Zorunlu 

olarak bitecek olan canlanma periyodu sonrası insanlar amaçlanın aksine 

fakirleşmiş olmaktadır. Gerçek refah artışı ekonomide sürdürülebilir bir üretim 

artışı ile mümkün olduğu için, ekonominin daralma periyoduna girmesi ile daha 

önce yapılan yatırımların çalıştırılmaması ve yeni yatırımların yapılamaması 

insanlarda refah kaybına neden olacaktır. Bu nedenle ekonomideki iş çevrimleri 

önemli bir maliyete sahiptir.100  

Bu durumdan çıkabilmenin tek yolu, tasarruf birikimi ile üretim için 

ihtiyaç duyulan sermaye mallarının sağlanmasıdır. İnsanlar tasarruflarını 

arttırmak için tüketimlerini kısmalı ve kaynaklarını sermaye yatırımlarına 

yönlendirmelidir.101 

Mises yine de ekonomideki düzelmenin hayal kırıklığı ve hüsran 

hislerinin psikolojik etkileri nedeniyle hızlı bir şekilde olamayacağını 

belirtmektedir. Bu nedenle ekonominin toparlanması zaman alacaktır.102 

1.3.3. F. A. Hayek’in Avusturya İş Çevrimleri Teorisi’ne 

Katkıları  

Mises’in geliştirdiği iş çevrimleri teorisine en önemli katkıyı yapan F. A. 

Hayek’tir. 1931 yılında Londra’da iş çevrimleri hakkında konferans verdikten 

sonra hazırladığı notlardan oluşan kitabı Prices and Production’da Hayek, 

 
99 Mises, (1951). a.g.e., s. 571-572. 
100 Mises, (1951). a.g.e., s. 573.  
101 Mises, (1951). a.g.e., s. 575-576. 
102 Mises, (1951). a.g.e., s. 576. 
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kapitalist bir ekonominin temel çalışma prensiplerini ve iş çevrimlerini 

incelemiştir.103 Hayek bu kitabında başlangıç durumu olarak ele aldığı tam 

istihdam varsayımını, Monetary Theory and Trade Cycle kitabında da 

sürdürmüştür. Yapılan eleştiriler neticesinde Hayek Profit, Interest and 

Investment kitabında varsayımını değiştirerek eksik istihdam durumundan 

başlayarak, iş çevrimleri teorisini yeniden ele almıştır. Bu alt bölümde 

Hayek’in tam istihdama dayalı ilk iş çevrimleri teorisi ile eksik istihdamdan 

başlayarak yeniden formüle ettiği iş çevrimleri teorisi ele alınacaktır.  

Hayek, sadece reel faktörler dikkate alındığında, iş çevrimlerinin tam 

olarak açıklanamadığını belirtmektedir. İş çevrimleri teorisi parasal faktörlere 

dayanmalıdır. Bu AİO’nun paranın yansız olmadığı, nispi fiyatlar üzerinde 

yarattığı etkiler ile üretim yapısını etkilediği yaklaşımı ile uyumludur.104  

Hayek aşağıda gösterilen Şekil 1’den hareketle kapitalisttik üretim 

sürecini açıklamaktadır. 

 

Şekil 1. Kapitalistik Üretim Süreci 

Kaynak: Hayek, (1931). a.g.e., s. 39. 

 

 
103 Wapshott, N. (2011). Keynes Hayek The Clash That Defined Modern Economics. New York: 

W. W. Norton & Company. 
104 Hayek (1931). a.g.e., s. 7. 
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Şekil 1’de yatay eksenle gösterilen tüketim malları üretiminin artması 

ara malları kullanımının artması ile mümkün olmaktadır. Daha fazla ara malı 

kullanımı üretim sürecini uzatmakta ve nihai ürünün elde edilmesi için daha 

fazla zaman geçmesini gerektirmektedir. Böylece üretim daha fazla zaman 

alan, daha dolambaçlı ya da Hayek’in kullandığı şekil ile daha kapitalisttik hale 

gelmektedir. 

Hayek belli bir dönemde üretim malları için harcanan para miktarının, 

tüketim malları için harcanan para miktarından çok daha fazla olabileceğini 

belirtmektedir. Bunun nedeni, pek çok malın nihai tüketicilere satılmadan önce 

pek çok kez alınıp satılmasıdır. Ayrıca Hayek, üretim yapısı ile ilgili bir başka 

noktaya da açıklık getirmektedir. Üretim yapısının aynı kalıp kalmayacağı 

tamamen girişimcilerin yeniden yatırım yaptıkları ara mallarını kullanarak elde 

ettikleri ürünlerin satışından kaynaklanan kazancı kârlı bulup bulmamalarına 

bağlıdır. Bunun kârlı bulunup bulunmaması ise diğer iki şeye bağlıdır. 

Birincisi, bu üretim yapısından elde edilen ürünün fiyatına ve ikincisi orijinal 

üretim aktörlerine ödenen fiyatlar ile önceki üretim yapısının alınan ara mallar 

için ödenen fiyatlara bağlıdır.105 

Hayek’in belirttiği bu noktalar iş çevrimleri teorisi için önemli temeller 

sağlamaktadır. Daha fazla (az) kapitalisttik üretim sürecine geçiş, üretim 

malları talebi (parasal) tüketim malları talebine oranla artarsa (azalırsa) ortaya 

çıkar. Bu ise iki yolla kendini gösterir: gönüllü tasarruflardaki değişim veya 

girişimcilerin üretim malları satın almak için kullandıkları fonları değiştiren 

para miktarındaki değişim.106 

Gönüllü tasarruflardaki değişim bireylerin zamanlar arası tercihindeki 

değişmeden kaynaklanmaktadır. Bireylerin talep ettiği mallar değiştiğinde 

tüketim mallarına talep ile sermaye mallarına talep arasında değişiklik 

 
105  Hayek (1931). a.g.e., s. 49. 
106 Hayek (1931). a.g.e., s. 50. 
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olacaktır. Gönüllü tasarruflarda yaşanan bir artışta daha az tüketim malı ve daha 

fazla sermaye malı talebine neden olarak, yatırımları arttıracak ve üretim daha 

fazla kapitalisttik biçim alacaktır.107 Daha fazla fon sermaye ve ara malı satın 

almak için kullanılacaktır. Böylece, nihai mal üretimi daha uzun zaman alır ve 

miktar artmaktadır. 

Kredi genişlemesine neden olan para miktarındaki artış neticesinde ise, 

yine nihai tüketim malı üretimi daha uzun zaman almaktadır. Tasarruf 

artışından farklı olarak bu durumda malların parasal değerlerinin daha fazla 

artacak olmasıdır. Bir diğer ve daha önemli fark ise şudur: bireylerin tercihleri 

doğrultusunda tasarruf artışı ve sermaye malı taleplerini arttırdıkları için üretim 

sürecini etkiler. Gönüllü tasarrufların artması neticesinde, tüketim malları talebi 

ile sermaye malları talebi arasındaki değişim kalıcıdır.108 

Para miktarı artışı neticesinde tüketim ve üretim malları arasındaki 

değişim gönüllü olmamaktadır. Tüketiciler, yaratılan ek para ile tüketim malları 

taleplerini azaltmak zorunda kalmaktadırlar. Eğer bireylerin tüketim ve üretim 

mallarına olan başlangıçta talepleri bağlı ise, üretim yapısı bu eski haline 

(kısalık açısından) dönecektir ve üretim süreci kısalarak, daha az kapitalisttik 

hale gelmektedir. Hayek’e göre bu geçiş bir ekonomik krizdir.109 

Yeni paranın dolaşıma sokulması veya dolaşımdaki paranın çekilmesi ile 

fiyatlardaki doğal hareket tahrip edilir. Hayek burada yaratılan ek paranın 

üretim malları satın almak için kullanması ile tüketim malı satın almak için 

kullanması arasında ayrım yapmaktadır. 

Faiz oranlarının denge faizinin altına düşmesi durumunda yaratılan ek 

paranın kullanımı kârlı hale gelmektedir. Bu durumda, daha erken üretim 

süreçlerinde kullanılan ara malları ve orijinal üretim faktörlerine yatırım 

 
107 Hayek (1931). a.g.e., s. 50. 
108 Hayek (1931). a.g.e., s. 56-57. 
109 Hayek (1931). a.g.e., s.57-58. 
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yapmak kârlı hale gelecektir. Bu sırada orijinal üretim faktörlerini fiyatları artsa 

dahi, girişimcilerin bu satın almaları sürdürmeleri hâlâ kârlı olacaktır.110 Hem 

orijinal üretim faktörlerinin hem de spesifik olmayan üretim mallarının 

kullanımı daha kapitalist (dolambaçlı) üretim yapısına geçmek için gereklidir. 

Bu geçiş toplam kaynak miktarını değiştirmez. Girişimciler orijinal üretim 

araçlarına daha az, ara mallarına daha fazla yatırım yapacaklardır.111 

Hayek burada yeni tasarruflarla finanse edilen yatırımlar ile parasal 

genişleme ile finanse edilen yatırımlarla başlayan süreç arasında bir ayrım 

yapmaktadır. Parasal genişleme ile karşılanan yatırımlar durumunda tüketim 

miktarında bir düşüş olmamaktadır. Tam tersine daha fazla harcama 

yapılmasına neden olmaktadır.112 

Tüketim malları üzerine daha fazla para harcanması tüketim malları 

fiyatlarında artışa neden olmaktadır. Tüketim malları fiyatlarındaki artış 

tüketim malları miktarında bir değişiklik olmadığı için fiyatları yükseltir. Bu 

durumda tüketim malları talebi ile üretim malları talebi arasındaki oran yeni bir 

seviyeye ulaşır ve tersine çevrilir. Böylece tüketim malları fiyatı üretim malları 

fiyatına oranla yükselir. Ekstra para emisyonu olmadığı durumda üretim süreci 

kısalmalıdır. Tüketim malları fiyatındaki artış, girişimciler için ekstra kâr fırsatı 

ve daha fazla borçlanma imkânı yaratır. Bankaların kredi artışına devam etmesi 

durumunda uzun üretim süreci devam edebilir. Ancak, tıpkı Mises’in 

vurguladığı gibi, Hayek de bankaların bu kredi genişlemesine sonsuza kadar 

devam edemeyeceğini vurgulamaktadır. Bankaların bu kredi genişlemesini 

devam ettirmesi durumunda fiyatlardaki yükseliş bu sürecin durdurulmasını 

gerektirecektir.113 

 
110 Hayek (1931). a.g.e., s. 86. 
111 Hayek (1931). a.g.e., s. 87. 
112 Hayek (1931). a.g.e. 
113 Hayek (1931). a.g.e. 
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Kredi genişlemesi durduğunda üretim malları talebindeki artış sona 

erecektir. Bu süreçte tüketim malları talebi bir süre daha devam eder. Tüketim 

mallarının talebinin üretim malları talebine göre nispi olarak artması, üretim 

malları talebindeki artışın etkileri ile ters etkilere sahip olacaktır. Tüketim 

malları talebindeki nispi artış yüksek aşamalarda yapılan üretimin kârlılığını 

arttıracaktır. Kârlılıktaki bu değişiklik kaynakların bu yüksek aşamalara 

kaymasına neden olacaktır ve tüketim malları miktarında bir kıtlık ortaya 

çıkacaktır. Tüketim malları fiyatlarındaki denge, kaynakların düşük 

aşamalardaki üretimden çekilmesi ile yeniden kurulacaktır.114   

Orijinal üretim faktörleri ve ara mallarının fiyatlarındaki göreli artış uzun 

üretim süreçlerinin kârlılığını olumsuz yönde etkileyerek, üretim sürecinin 

kısalmasına neden olmaktadır. Kaynakların tüketim mallarının üretimine 

yönlendirilmesi neticesinde, uzun üretim süreçlerinde üretim duracak veya 

azalacaktır. Burada nispi fiyatlardaki değişim ve faiz oranındaki yükseliş uzun 

üretim sürecini kârlı halden çıkarmaktadır.115 Böylece ekonomide durgunluk 

periyodu başlamaktadır. 

Hayek’in iş çevrimleri teorisinde de tıpkı Mises’te olduğu gibi, tüketim-

yatırım-tasarruf arasındaki oranlar önem taşımaktadır. Bu oranların para 

miktarı ve kredi genişlemesi ile bozulması ekonomik yapıyı ve üretim sürecine 

zarar vermektedir. “Tüketimdeki her artış, var olan dayanıklı üretim teçhizatı 

çıktı miktarında bir artış için yeterli olsa bile, üretimi bozmayacaksa, yeni 

tasarrufları gerektirmektedir”.116 

Krizden çıkılması için tüketicilere kredi verilmesi tam tersi etki yaparak 

her şeyi daha kötü hale getirecektir. “Genişlemeyi kontrol ederek krizi 

 
114 Hayek (1931). a.g.e. 
115 Hayek (1931). a.g.e. 
116 Hayek (1931). a.g.e., s. 95. 
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önleyebiliriz, fakat kriz bir kez başladığında doğal olarak sonlanma 

zamanından önce krizden çıkmak için bir şey yapamayız”.117 

Hayek’in ilk iş çevrimleri teorisinin tam istihdam koşullarında 

geliştirilmiş olması bir eksiklik olarak görülmektedir. Hayek Profit, Interest 

and Investment kitabında bu kez eksik istihdam koşullarından başlayarak iş 

çevrimlerini yeniden açıklamıştır. Hayek bu kitabında tam istihdam 

varsayımından vazgeçerek daha gerçekçi olan eksik istihdam ile analizine 

başlamaktadır. Ayrıca, ücret katılığı ve emeğin mobilitesindeki kısıtlar da 

modele dâhil edilmiştir. 

Prices and Production’daki aynı argümanın daha erken sunumu kullanılmayan 

kaynakların varlığını dikkate almaması nedeni ile sıklıkla eleştirilmiştir. ... Bana 

hâlâ ilk olarak denge durumundan başlamak mantıksal olarak doğru görünüyor 

ve bu konjonktürel dalgalanma yaratabilen başlangıç pozisyonunu 

gösterebilmek için önemlidir. Ancak bu, konjonktürel dalgalanmaların bir kez 

başladığında nasıl kendini üreten bir hale gelme eğilimine girdiği de hesaba 

katılarak desteklenmelidir. Böylelikle, ekonomik sistem asla denge olarak 

tanımlanabilecek pozisyona ulaşamayabilir. Bunu burada yapmaya 

çalışacağım ve umuyorum ki daha gerçekçi varsayımlarla argümanımı 

zayıflatmaktan ziyade güçlendirdiğini göstereceğim.118  

Hayek eksik istihdam noktasından başlatarak iş çevrimleri teorisini 

açıklarken Ricardo Etkisinden yararlanmakladır. Ricardo Etkisi, ücretlerdeki 

bir artış karşısında, girişimcilerin emeğin ikamesi olarak kullanılabilecek 

sermaye istihdamını arttırmalarıdır.119 Hayek ekonominin gelişmesi döneminde 

Ricardo Etkisi’nin nasıl ortaya çıktığını incelemektedir. Bu dönem fiyatlar 

artarken ücretler düşmektedir. Hayek’e göre, burada ekonomi bir tam 

döngünün ortasındadır. Tüketim malları tamamen tüketildiği için, tüketim malı 

 
117 Hayek (1931). a.g.e., s. 99. 
118 Hayek, (1939). a.g.e.,  s. 5-7. 
119 Blaug, (1985). a.g.e. 
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üretiminde istihdam oldukça yüksektir. Bu nedenle tüketim mallarına yönelik 

ek bir talep fiyatların yükselmesine ve ücretlerin düşmesine neden olmaktadır. 

Dalgalanmanın bu aşamasında işsizlik sermaye malları endüstrisinde ortaya 

çıkmaktadır.120 

Tüketim malları fiyatındaki artış ve ücretlerdeki düşüş, bu malların 

üretimdeki kârlılığı arttırır. Hayek bu etkinin iki nedenle ortaya çıktığını 

belirtmektedir. İlk olarak, emeğin istihdamındaki ve çalışma saatlerindeki artış, 

ikinci olarak, yeni makinaların kullanılması daha az maliyetli, daha az 

dayanaklı ve emek kullanımı daha az azaltıcı olmasıdır.121 

Böylece üretimde daha az sermaye ve daha fazla emek kullanımı ortaya 

çıkmaktadır. Ancak burada bunu söyleyebilmek kâr oranı ile faiz oranının eşit 

olduğu varsayımına dayanmaktadır.122   

Yapılan ikinci itiraz girişimcilerin fiyat beklentileri ile ilgilidir. Hayek’in 

tüketim malları fiyatı artışı ve ücret düşüşü ile karlılıktaki artış arasında 

kurduğu bağlantı girişimcilerin beklentileri ile ilgilidir. “Ancak cari 

fiyatlardaki değişim fiyatları birden farklı şekilde etkileyebilir ve bu nedenle 

girişimcilerin beklentilerinin oynadığı rolün daha açık bir şekilde ele alınması 

gerekli hale gelir.”123 

Girişimcilerin beklentileri talep artışının kalıcı olmadığı yönünde 

olduğunda kalıcı bir kapasite artışına gitmek yerine kısa dönem ayarlamalara 

gitme eğilimi gösterirler. Talep artışının kalıcı olduğu beklentisi oluştuğunda 

ise fiyatların uzun süre yüksek kalması beklendiği için uzun dönem kapasite 

artışı sağlayacak yatırımlar yapılacaktır. Beklentilerin fiyatlardaki artışın ilk 

artış ile aynı oranda olması şeklinde gerçekleşmesi kısa dönem yatırımları 

 
120 Hayek, (1939). a.g.e. 
121 Hayek, (1939). a.g.e. 
122 Hayek, (1939). a.g.e. 
123 Hayek, (1939). a.g.e., s.17. 
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yüksek kâr beklentisi ile yükselecektir. Diğer fiyatların daha hızlı yükselmesi 

bekleniyorsa, yine bu kısa dönem lehine sonuçlanacaktır.124 

Hayek Prices and Production kitabında da yer alan sermaye yapısı ve 

üretim süreci kavramlarını burada da muhafaza etmektedir. Üretim yapısını 

nihai tüketim malları ve sermaye malları olarak ayırmak kapitalist üretim 

biçiminin doğru bir temsili değildir. Menger, Böhm-Bawerk ve Mises gibi 

Hayek de sermayenin heterojen yapısına dikkat çekmekte ve bunu analizinin 

en temel noktalarından birini oluşturmaktadır. Sermaye mallarını 

kullanıldıkları sektörlere göre ayrıma tabi tutan Avusturyan gelenek, üretim 

erken aşamalarında kullanılan sermaye malları ile geç dönemlerinde kullanılan 

sermaye malları arasında yapılan ayrımı kullanarak, üretim sürecinin uzaması 

anlamına gelen erken aşamalarda oluşan sermaye birikiminin üretimi daha 

dolambaçlı/kapitalisttik hale getirdiğini belirtmektedir. 

Ekonomik canlanma periyodunun ileri seviyelerinde meydana gelen 

tüketim malları talebindeki bir artış, sermaye malları talebini azaltmaktadır. Bu 

durum faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutmakla ertelenebilmektedir.  Faiz 

oranları artmaya başlasın ya da başlamasın yatırım malları talebi er geç 

azalmaktadır.125  

Tüketim malları fiyatları yapışkandır. Ancak bir süre sonra düşmeye 

başlar. Bu düşüş başladığında istihdamın düşüşüne ve bu tekrar tüketim malları 

talebinde düşüşe neden olmaktadır. Bu süreç canlanma periyodu ne kadar 

uzunsa o kadar uzun olmaktadır. Ayrıca yaşanan bu dalgalanmanın bir de bedeli 

ortaya çıkmaktadır. Canlanma ve daralma periyodlarını izleyen ekonominin 

toparlanma süreci, ekonominin eski durumuna/dengesine dönmesini 

sağlamamaktadır. İstihdam oldukça düşük seviyelere inmektedir.126 

 
124 Hayek, (1939). a.g.e. 
125 Hayek, (1939). a.g.e. 
126 Hayek, (1939). a.g.e. 
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1.3.4. Roger W. Garrison’ın Katkıları: Garrison Modeli 

Garrison kaleme aldığı Time and Money çalışmasıyla Mises ve 

Hayek’ten sonra AİÇT’ne en önemli katkıyı yapan iktisatçı olarak 

görülmektedir. Garrison bu çalışmasında Avusturya İktisat Okulunun 

makroekonomik konulara ilişkin görüşlerini ders kitaplarında alışılmış bir 

yöntem kullanarak, grafiklerle incelemiş ve Keynesyen ve Monetarist Okullar 

ile farklılıklarını belirlemiştir.  

Garrison’a göre, AİO’nun sermaye temelli bir makroekonomik teoriye 

sahip oluşu okulun ayırıcı özelliğidir. Sermaye temelli makroekonomi, 

makroekonomi ile mikroekonomi arasındaki Keynesyen ayrımı 

reddetmektedir. Bu ayrım sermayenin zamanlar arası yapısına yeterince 

eğilememektedir.127 Geleneksel makroekonominin ekonomik dengesizlik 

analizleri sermaye stokundaki değişiklikleri incelerken, sermaye yapısı 

değişimine dayalı ekonomik dengesizlik analizleri geleneksel iktisadın ilgisini 

yeterince çekememiştir. Bu konunun önemi, piyasanın zamanalar arası kaynak 

dağılımının analiz edilmesine imkân vermesidir.128 

Garrison piyasa sürecinin özelliklerini ve AİÇT’nin temel noktalarını şu 

şekilde açıklamaktadır: 

Sermaye sürecinin bazı özellikleri şunlardır. Üretim zaman alır ve üretim 

aşamalarının sıralamasını içerir; farklı aşamalarda üretim yapan üreticiler 

arasındaki değişimler ortak değişim aracı kullanımı ile kolaylaşır. Zaman ve 

para makroekonomik teorileştirmenin ortak araçlarıdır. Makroekonomik 

olguların nedenleri bireylerin eylemleri yoluyla takip edilebilirken, sonuçlar 

kendilerini makroekonomik büyüklüklerdeki değişimler olarak kendini gösterir. 

 
127 Garrison, (2001). a.g.e. 
128 Garrison, (2001). a.g.e. 
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Zaman ve para makroekonomisinin en doğrudan somutlaştırılması zamanlar 

arası sermaye yapısı, bu nedenle de sermaye temelli makroekonomidir.129    

Garrison bu paragrafla Mises ve Hayek’te gördüğümüz üretim aşamaları 

ve zaman alan üretim kavramlarının önemini belirtirken, diğer yandan parasal 

hesaplamanın ekonomik teorideki önemini belirtmektedir. 

Garrison analizlerinde şu şekilleri kullanmaktadır: 

                

    (a)  Ödünç verilebilir fon piyasası    (b) Üretim olanakları eğrisi     Sermaye malları 

       

     madencilik     arıtma    imalat dağıtım   perakende                

  (c) Üretim aşamaları 

Şekil 2. AİÇT açıklamalarında Garrison tarafından kullanılan grafikler. 

Kaynak: Garrison, (2001). a.g.e., s.37-45. 

 

Bu grafiksel gösterim AİÇT ve AİO’nun makroekonomik görüşlerini 

temsil etmektedir.130 Ödünç verilebilir fonlar piyasası fon arzı ve fon talebini 

 
129 Garrison, (2001). a.g.e., s.  34. 
130 Garrison, (2001). a.g.e., s. 35. 
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göstermektedir. Fon arzı ve talebinin eşit olduğu noktada denge faiz oranı 

belirlenmektedir. 

Garrison’ın kullandığı ödünç verilebilir fonlar piyasası geleneksel 

iktisatta kullanıldığı haline benzerlik gösterse de çeşitli farklılıklar 

içermektedir. Bu farklılıklar fon talep edenlerden ve fon arz edenlerden 

kaynaklanmaktadır. 

Fon talebinde meydana gelecek değişimler ve dalgalanmalar 

yatırımcıların güvenlerindeki değişmeler neticesinde ortaya çıkmaktadır. 

Keynes’in hayvani güdüler olarak ifade ettiği, yatırımcıların beklentilerinin 

olumsuza dönmesi ekonomide bir koordinasyon problemine neden olmaktadır. 

Garrison bu açıklamanın ekonomik olmaktan ziyade psikolojik faktörlere 

dayandığını belirtir ve ekonomik bir açıklamaya dayanan kendi piyasa 

analizinde böyle bir değişiklik için bir temel olmadıkça yatırımcıların 

güveninde bir değişim olmadığını varsaymanın normal ve mümkün olduğunu 

söylemektedir.131 

Fon arzı yönünde ise tasarruf sahipleri kendilerini korumak amacı ile 

tasarruflarını kullanma biçimlerini çeşitlendirirler. Bu nedenle tasarruf sahipleri 

daha fazla veya az likidite tercihinde bulunabilir. Ancak, Garrison bu likidite 

tercihi açıklamasını da psikolojik olarak görmektedir. Bu ifade yerine, 

ekonomik bir açıklama olarak, borç verme riski ifadesinin kullanılmasının daha 

uygun olduğunu düşünmektedir. Böylece, yukarıdaki gibi, piyasa analizinde 

böyle bir değişiklik için bir temel olmadıkça borç verme riskinin değişmeyeceği 

varsayımı yapılır.132      

Üretim olanakları eğrisi tüketim malları üretimi ile yatırım malları 

(sermaye malları) üretimi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Üretim olanakları 

eğrisinin dışında/sağında üretim yapmak mümkün değildir. Garrison’ın 

 
131 Garrison, (2001). a.g.e., s. 38. 
132 Garrison, (2001). a.g.e., s. 38. 
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analizinde ise, bu geçici olarak mümkündür ve sürdürülemez bir durumu 

göstermektedir. 𝑡0 numaralı üretim olanakları eğrisi üzerindeki e noktası 

durağan durumu göstermektedir. 𝑡0 numaralı eğriden 𝑡1  numaralı üretim 

olanakları eğrisine geçiş ekonomik genişlemeyi, 𝑡1  numaradan 𝑡0 numaraya 

geçiş daralmayı ifade etmektedir. 𝑡0 numaralı eğriden 𝑡1 numaralı eğriye geçiş 

tüketim ve yatırım malları üretiminin birlikte artmasını, yani ekonomik 

genişlemeyi/büyümeyi göstermektedir. Ekonomi üretim olanakları eğrisi 

üzerinde bulunduğunda bu durum tam istihdam seviyesini temsil etmektedir. 

Zamanlar arası üretim yapısı grafiğinde yatay eksen üretim zamanını, 

dikey eksen tüketilebilir (nihai) çıktı miktarını göstermektedir. Yatay eksen ile 

hipotenüs arasındaki mesafe süreçteki malların değerini göstermektedir. Şekil-

2‘nin (c) kısmında üretim zamanı ekseni madencilik, artıma, imalat, dağıtım ve 

perakende satış olmak üzere beş üretim aşamasından oluşur ve dikey eksenden 

uzaklaştıkça üretim süreci uzamaktadır. Dikey eksene yaklaşıldıkça, nihai 

ürüne yaklaşılmış olmaktadır. Beş sektör seçimi hem konunun açıklanması için 

yeterlidir hem de basitleştirme sağlamaktadır.133 

Sektörler dikey eksenden uzaklaştıkça, nihai ürüne olan uzaklık artmakta 

ve üretim süreci daha dolambaçlı hale gelerek, üretim süresi uzamaktadır. 

Ayrıca, nihai üründen uzaklık arttıkça sektörlerin sermaye yoğunlukları da 

artmaktadır. Bu nedenle, faizlerdeki bir değişikliğe daha önce tepki 

vermektedir. 

Beş sektör seçimi uygun bir esneklik derecesi sağlamaktadır: Örneğin, 

tüketilebilir çıktıda geleceğe yönelik bir değişikliğe sebep olan yapısal bir 

değişim, erken aşamalarda bir genişlemeye (ilk aşamada ikinci aşamaya göre 

daha fazla), geç aşamalarda bir daralmaya (beşinci aşamada dördüncü 

aşamaya göre daha fazla) neden olurken, erken ve geç aşamaları birbirinden 

 
133 Garrison, (2001). a.g.e. 
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ayıran aşamada (üçüncü aşama) ne bir canlanmaya ne de bir daralmaya neden 

olacaktır.134   

Hayekyan üçgende zaman boyutu başlangıçtan üretim sürecinin 

tamamlanmasına doğru üretim sürecini ve nihai ürün ortaya çıkana kadar olan 

üretim aşamalarını temsil eder. Ayrıca, üretim süreci, zaman alan bir üretimi 

temsil eder.135 Hipotenüsün eğimi piyasayı dengeleyen faiz oranını 

vermektedir.136  

1.3.4.1. Seküler Büyüme 

Seküler büyüme teknolojik bir gelişmenin veya zamanlar arası 

tercihlerde bir değişmenin olmadığı durumda, devam eden bir brüt yatırım 

süreci varken sermaye birikimi sonucu ortaya çıkmaktadır.137 

Şekil- 3’e göre, zamanlar arası tercihlerde bir değişiklik olmadığı için 

ödünç verilebilir fonlar piyasasında fon arzı ve fon talebi birlikte, denge faizini 

değiştirmeyecek şekilde artarak sağa kaymaktadır. Faiz oranının değişmemesi, 

şeklin (c) kısmında hipotenüsün eğiminin değişmemesine neden olmaktadır. 

Şeklin (b) kısmında, fon piyasasında değişmeler neticesinde üretim olanakları 

eğrisi sağa doğru kaymakta, ekonominin üretim olanakları genişlemektedir. 

Ülke 𝑡1 Durumda 𝑡0  duruma göre, 𝑡2 durumda ise, diğer iki duruma göre üretim 

kapasitesini genişletmiştir. Daha fazla tüketim ve yatırım malı (aynı anda) (faiz 

sabitken) üretme imkânına kavuşmuştur. 

 
134 Garrison, (2001). a.g.e., s. 45-46. 
135 Garrison, (2001). a.g.e., s. 47. 
136 Garrison, (2001). a.g.e., s. 50. 
137 Garrison, (2001). a.g.e. 
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Şekil 3. Seküler büyüme 

Kaynak: Garrison, (2001). a.g.e., s. 54. 

 

Bu seküler büyüme fiyat deflasyonuna neden olmaktadır. Ancak, para 

talebi artışı nedeniyle ortaya çıkan deflasyondan farklı olarak burada parasal 

bir dengesizlik oluşmayacak, aksine büyüyen ekonomide denge daha düşük 

fiyat ve ücret seviyesine kurulacaktır.138  

Salerno, Garrison’ın kullandığı seküler büyüme analizinin, ekonominin 

bir nedeni olmadan büyümesini ele aldığı için Avusturyan sermaye teorisi, faiz 

teorisi ve Menger’in dinamik bir piyasa mekanizması işleyişi analizi ile uyumlu 

olmadığını belirtmektedir. Diğer bir eleştirisi ise, ödünç verilebilir fonlar 

piyasası analizi arz yönünden önemli olsa da, sermaye yapısında talep yönlü 

meydana gelebilecek değişimlerin göz ardı edilmesine neden olabileceği 

şeklindedir.139 

 
138 Garrison, (2001). a.g.e. 
139 Salerno, J. T. (2001). “Does the Concept of Secular Growth Have a Place in Capital-Based 

Macroeconomics?” Quarterly Journal of Austrian Economics, 4(3), s. 43–61. 
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1.3.4.2. Sürdürülebilir ve Sürdürülemez Büyümenin 

Kaynakları 

1.3.4.2.1. Sürdürülebilir Büyümenin Kaynakları 

Garrison ekonomideki büyüme periyodunu, büyümenin nedenlerine 

bağlı olarak sürdürülebilir ve sürdürülemez olarak ayırmaktadır. AİÇT 

yaklaşımında ekonomide yaşanan kredi genişlemesi ve düşük faiz oranları 

nedeniyle başlayan ekonomik canlanma döneminin bir durgunlukla 

sonuçlanması kaçınılmazdır. Garrison, AİÇT’nin bu yaklaşımını sürdürürken, 

ekonominin sürdürülebilir büyümesine neden teknolojide yaşanan ilerlemedir. 

Garrison modelinde, teknolojide yaşanan bir gelişme üretim olanakları 

eğrisini sağa kaydırarak daha yüksek miktarda tüketim ve yatırım malı üretim 

kombinasyonuna imkân sağlamaktadır. Garrison bu teknolojik gelişmenin 

birkaç sektörde gerçekleşmesi durumunda dahi kaynak dağılımı yoluyla tüm 

ekonomi için üretim olanakları eğrisini kaydırdığını belirtmektedir.140 

Teknolojik gelişmenin neden olduğu ödünç verilebilir fon talebi 

nedeniyle talep eğrisi D sağa kayarak D’ haline gelmektedir. Talepteki bu artış 

nedeniyle denge faiz oranı artmıştır. Gelirdeki artış nedeniyle ödünç verilebilir 

fon arzı da artarak S’ haline gelmektedir. Denge faiz oranı eski haline 

dönememektedir.  

Bu değişmelerin sonucunda, şeklin (c) kısmında üretim aşamalarını 

gösteren üçgenini hipotenüsü de yukarı, paralel şekilde kaymaktadır. Bu yukarı 

-paralel hareket ile ekonomide denge faiz oranı değişmeden, ekonominin hem 

üretim süreci uzamış hem de üretim olanakları eğrisinin kayması ile daha 

yüksek miktarda tüketim ve yatırım malı üretebilir hâle gelmiştir. 

 
 
140 Garrison, (2001). a.g.e. 
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Şekil 4. Teknoloji kaynaklı büyüme 

Kaynak: Garrison, (2001). a.g.e., s.59. 

Sürdürülebilir büyümenin bir diğer kaynağı zamanlar arası tercihlerde 

meydana gelen değişmelerdir. Bireylerin zamanlar arası tercihlerinin değişmesi 

ile daha fazla tasarruf yapmaya başlaması ekonomide sermaye yapısının 

yenden şekillenmesine ve ekonomik büyüme neden olmaktadır. 

 

Şekil 5. Tasarruf kaynaklı büyüme 

Kaynak: Garrison, (2001). a.g.e., s. 62. 
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Bireylerin tasarruf etme istekleri arttığında, ödünç verilebilir fonlar eğrisi 

sağa kayarak S’ haline gelmektedir. Daha fazla tasarruf ancak daha az tüketim 

ile mümkün olacağı için, tasarruf artışı aynı zamanda tüketim miktarında ve 

tüketim malları üretiminde azalışı anlamına da gelmektedir. Tasarruflarda 

yaşanan artış, yatırımlara yöneleceği için, aynı zamanda yatırımlarda bir artışa 

neden olmaktadır. Bu gelişmeleri üretim olanakları eğrisi üzerindeki aşağıya 

doğru hareket ile takip edebiliriz. 

Tasarruf artışı sonucu ödünç verilebilir fonlar arzının artması denge faiz 

oranının düşmesine neden olmaktadır. Fon talebinde bir değişiklik olamaması 

nedeniyle denge faiz oranı bu yeni noktada kalıcı hale gelmektedir. Üretim 

olanakları eğrisinde bir değişiklik yaşanmamaktadır. Ancak, yeni tüketim ve 

yatırım malları üretimi kombinasyonunu temsil edecek şekilde, eğri üzerinde 

aşağı doğru bir hareket olacaktır. Yeni noktada, daha yüksek yatırım malı ve 

daha düşük tüketim malı üretimi vardır. Bu durum ekonomideki sermaye 

yapısının ve üretim sürecinin değişmesine neden olmaktadır. Üretim, üretim 

sürecinin ilk aşamalarına kayarak, daha yoğun sermaye kullanan sektörlere 

kaymaktadır. Bunu sonunca, üretim süreci daha dolambaçlı bir hale gelmekte 

ve üretim süresi uzamaktadır. Tüm bunlar ekonominin daha yüksek hızda 

büyümesini sağlamaktadır.  
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1.3.4.2.2. Sürdürülemez Büyüme Süreci: Avusturya İş 

Çevrimlerine Garrison Yaklaşımı 

 

Şekil 6. İş çevrimleri 

Kaynak: Garrison, (2001). a.g.e., s.69. 

 

Ekonomide genişletici para politikasının uygulanması durumunda, 

tasarruf artışında olduğu gibi, ödünç verilebilir fon arzı eğrisi sağa kaymakta 

ve artmaktadır. Denge faiz oranı düşerek i’ haline gelmektedir. Faizlerdeki bu 

düşüş neticesinde üreticiler ile tüketiciler arasında zaman tercihleri açısından 

uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Faizlerin denge seviyesinin altına düşüşü 

tasarruf sahiplerini daha az tasarruf ederek, daha fazla tüketmek yönünde teşvik 

etmektedir. Üreticiler ise bu sırada daha fazla yatırım yapma yönünde teşvik 

edilmektedir. Üreticiler daha düşük maliyetli hale gelen kredilerden 

yararlanarak yatırım miktarını arttırmaktadırlar. Yeni yatırımların yapılması 

üretim sürecini üretimin ilk aşamalarına doğru kaydırır. Bu yeni yatırımların 

daha sermaye yoğun sektörler yapıldığı ve üretim zamanının uzadığı anlamına 

gelmektedir. Üretici ve tüketiciler arasındaki uyumsuzluk da burada ortaya 

çıkmaktadır. Düşük faiz ortamında tüketiciler tüketim malı taleplerini 

arttırırken, üreticiler kaynakları sermaye malı üretimine kaydırmaktadırlar. 
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Bunun neticesinde tüketim malı fiyatları, üretim malı fiyatlarına göre 

artmaktadır. Bu sırada ekonomi üretim olanakları eğrisinin dışına doğru hareket 

eder. Ancak bu hareketin sürdürülebilir olması mümkün değildir.  

Bu sırada üretim sürecini gösteren üçgenin üzerinde de değişmeler 

olmaktadır. Üretim sürecinin erken aşamalara doğru kayması, hipotenüsün 

yukarı kaymasına neden olur. Ancak bu hipotenüsün bütün olarak kayması 

şeklinde değil, eğiminin azalması şeklinde ortaya çıkar. Bu üretim sürecinin 

uzadığını göstermektedir (tasarruf kaynaklı büyümedeki gibi). Para 

miktarındaki artış neticesinde düşen faizin ekonomi üzerindeki etkisi, sanki 

tasarruflarda bir artış varmışçasına üretim sürecinin uzaması ve tüketim 

miktarının artmasıdır. Bu durum AİÇT’nin iki temel özelliği olan yanlış yatırım 

ve aşırı tüketimin nasıl ortaya çıktığını göstermektedir. 

Üretim sürecinin üst kısmında kesikli çizgiler bu sermayenin yeni 

yapısının sürdürülemediğini göstermektedir. Oluşan enflasyonist baskı 

nedeniyle parasal genişleme durduğunda üreticiler bu süreci sürdürmek için 

yatırım yapamaz hale gelirler. Kıt kaynak ve yüksek tüketim sürecin 

tamamlanamadan sona ermesine neden olan faktörlerdir. Bu dönemde bazı 

yatırımlar tamamlanmadan bırakılacak, tamamlanmış olanlar ise 

kullanılamayacaktır. Ekonomide bu süreç üretim olanakları grafiği üzerinde 

gösterilmektedir. Ekonomi bu daralma döneminde ok işareti yönünde hareket 

ederek küçülecektir. 

1.4. 2008 Amerika Birleşik Devletleri Krizi: Avusturya 

İktisadı İş Çevrimleri Teorisi Nasıl Açıklıyor? 

2008 krizinin sorumluluğunu serbest piyasaya yükleyen görüşler aşırı 

kâr hırsından, açgözlülükten, denetim eksikliğinden şikâyet ederken bir krizi 

açıklamak için en önemli soruyu atlarlar: Neden herkes mortgage krediler 

kullanmakta (geliri düşük hane halkları) ve bu kredileri kullandırmakta 



63 | AVUSTURYA İKTİSAT OKULU İŞ ÇEVRİMLERİ TEORİSİ 
BÜYÜME, DALGALANMA VE KRİZ 

 

 

 

(bankalar) kâr fırsatı gördü? Başka bir deyişle: Tüm ekonomik birimlerin aynı 

hatayı yapmasına neden olan faktör neydi? 

İnsanların kâr hırsı veya aç gözlülüğünü veri olarak kabul etsek dahi, tüm 

açgözlülerin kâr etmek için aynı yöntemi (mortgage kredi) kullanıyor olmasının 

bir serbest piyasa sisteminde ortaya çıkması pek muhtemel değildir.  

Borsalarda, döviz ve emtia piyasalarında her gün binlerce işlem yapılır. Bu 

işlemler kâr fırsatını sahip olduğu değeri satmakta ve almakta görenler, yani 

farklı değerlendirmelerde bulunanlar arasında gerçekleşir. Açıktır ki, herkesin 

döviz satmak veya almak isteyeceği bir durumda alış-veriş gerçekleşmez. 

Farklı değerlendirmeler, farklı beklentiler ve öngörüler insanların ekonomideki 

davranışlarını farklılaştıracaktır. Ta ki onların değerlendirme ve beklentilerini 

belli bir kalıba sokacak bir unsur ortaya çıkana kadar. 

2008 krizini anlamak için ilk olarak bu unsur anlaşılmalıdır. Nasıl oldu 

da hane halkları, bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kurumlar aynı 

değerlendirmeyi yaparak “aç gözlülüklerini” mortgage krediler ile doyurmak 

istediler? John B. Taylor’ın, sorumluluğu Fed’in para politikasında bulması bu 

unsur hakkında bir fikir verse de balonun konut sektöründe ortaya çıkışını 

açıklamakta yetersiz görünmektedir. Tabi burada devletin mortgage krediler 

kullanımını teşvik edici, kullanılmamasını cezalandırıcı yöndeki politikaları da 

rol oynamaktadır. AİÇT’nin 2008 krizine uygulanması daha doyurucu 

açıklamalar sunar. 

AİÇT’nin en ayırt edici özelliği bir aşırı-tüketim ve yanlış-yatırım teorisi 

olmasıdır. Krizler yapay olarak düşürülmüş faizler nedeniyle, tüketim artışı ve 

tasarruf azalışına eşlik eden, normalde yapılmaması gereken yatırımların 

yapılması, yani bir uyumsuzluğun ortaya çıkması ile başlayan sürdürülemez bir 

ekonomik canlanma döneminin sonucudur. ABD’de 2001 yılında yaşanan 

dotcom krizinden çıkmak için Fed gevşek para politikası izlemiş ve bu 2004 

yılındaki faiz artışına kadar devam etmiştir. Bu faiz artışı ile para politikası 
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hemen sıkılaşmamış, ancak Fed ekonomide hissedilen enflasyon baskısına ilk 

kez reaksiyon göstermiştir. Monetarist ve Keynesyen ana-akım iktisatçıların 

ekonomiyi bir televizyonu uzaktan kumanda ile idare eder gibi idare 

edebilecekleri şeklindeki ortak hatalı inançlarının aksine, ihtiyaçlar 

doğrultusunda gevşek para politikası uygulayıp, ihtiyaçlar değiştiğinde sıkı 

para politikasına geçerek ekonomiyi yönetmek mümkün değildir. Uygulanan 

politikaların, yapılan hataların bedeli olacaktır ve bu bedel çoğunlukla 

ekonomide krize sebep olur. 2001 krizinden çıkmak için uygulanan gevşek para 

politikası ekonominin tasarruf, tüketim ve yatırım seviyesi arasındaki uyumu 

bozmuştur. Bu uyumsuzluk, para politikasını sıkılaştırarak telafi edilemez. 

Ekonominin yeniden bu uyumu sağlaması sırasında yanlış yapılan yatırımları 

kullanılmaz hale gelir, tüketim kısılır, ekonomi küçülmeye başlar. Kısaca, 

yapılan hatanın bedeli vardır. 

2001 sonrası gevşek para politikası, ekonomin üretim yapısını bozmuş, 

daha uzun zaman alan, normalde yapılmayacak ancak düşük faiz oranları 

nedeniyle kârlıymış gibi görünen yatırımları yapılabilir kılmıştır. Burada 

Cantillon Etkisi olarak bilinen, yaratılan ek paranın ekonomiye hangi 

sektörlerden girdiği önemlidir. Hükümetin uyguladığı teşvik-ceza politikasının 

da etkisi ile ek para büyük oranda konut piyasasına girmiş, burada finansmanı 

sürdürülemez olan bir büyüme yaratmıştır. Yine, Monetarist ve Keynesyen ana-

akım iktisatçıların ortak yanılgılarından biri olan, fiyatlar genel seviyesinde bir 

artış olmadan enflasyondan endişelenmeye gerek yoktur inancı, gevşek para 

politikası ve düşük faiz döneminin uzun süre devam ettirilmesine neden 

olmuştur. Bu sürecin uzaması ise krizin derinleşmesine ve süresinin uzamasına 

yol açmıştır. 

Krizden çıkmak için uygulanan politikaların başarısızlığı ise AİÇT’nin 

en başta vurguladığı unsurdur. Krizden çıkış iktisadi aktörlerin eylemlerinde 

uyumun yeniden sağlanması ile mümkün olur. İktisadi aktörler arasındaki 



65 | AVUSTURYA İKTİSAT OKULU İŞ ÇEVRİMLERİ TEORİSİ 
BÜYÜME, DALGALANMA VE KRİZ 

 

 

 

uyum devlet yöneticileri tarafından kavranabilir ve oluşturulabilir değildir. Bu 

nedenle krizden çıkmak için piyasanın, yani iktisadi aktörlerin uyumu 

yakalamalarına müsaade edilmelidir. Bu zaman zaman, çok uzun zaman alacağı 

ve maliyetinin yüksek olacağı şeklinde eleştirilir. Evet, maliyet yüksek ve uzun 

zaman gerektiren bir süreç olduğu doğrudur. Ancak, sürdürülebilir bir 

ekonomiye kavuşmak için alternatifi yoktur veya hükümetin müdahalesinin, 

kurtarma operasyonlarının, sıfıra yaklaşmış politika faizlerinin maliyeti daha 

yüksektir. 

Son olarak, krizden çıkışta ABD hükümeti tarafından uygulanan too big 

to fail, yani batmak için çok büyük politikasına değinmek yerinde olur. Büyük 

firmaların batmasının ekonomiye maliyetinin yüksek olacağı gerekçesi ile 

yapılan kurtarma operasyonları, serbest piyasaları savunmayı büyük şirketleri 

savunmak ile eş tutan yersiz görüşe göre liberal iktisat okullarınca desteklenir. 

Liberal iktisat okullarının en iyi temsilcisi olan AİO perspektifinden, bu 

kurtarma operasyonlarının ekonomik uyumu sağlamak yerine tam tersine 

hizmet edeceği açıktır. Ayrıca, bu politikalar gelecekte firmaların kurtarılma 

beklentisi ile daha sorumsuzca davranmalarına neden olacak ahlaki tehlikelere 

yol açar.  
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BÖLÜM – II 

AVUSTURYA İŞ ÇEVRİMLERİ TEORİSİ: DIŞA AÇIK 

EKONOMİ MODELİNE UYARLANMASI  

2.1. Açık Bir Ekonomide Sermaye Birikimi 

Ülkelerin gelir, refah ve gelişmişlik seviyeleri arasındaki farkların 

nedeni, ülkelerin farklı miktarda sermaye birikimine sahip olmalarıdır. 

Sermaye birikimine daha önce başlamış ve nispeten daha fazla sermaye 

birikimine sahip ülkeler, sermaye birikimine daha geç başlayan ve daha düşük 

sermaye birikimine sahip ülkelere nazaran daha yüksek refah seviyesine 

sahiptirler. Bu perspektif gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki 

farkın anlaşılmasını da sağlamaktadır.141 “Bir kez daha: fark kişisel yetersizlik 

veya bilgisizlik değildir. Fark sermaye arzı, yani kullanılabilir sermaye malı 

miktarıdır. Diğer bir deyişle, kişi başına yatırılan sermaye miktarı gelişmiş 

ülkelerde gelişmekte olan ülkelerden daha yüksektir.”142 

Ülkelerin refah seviyeleri arasındaki fark, bu ülkelerde yaşayan 

insanların arasındaki farktan kaynaklanmaz. Gelişmekte olan bir ülkeden 

gelişmiş bir ülkeye göç eden birisinin geliri kısa sürede gelişmiş ülke seviyesine 

yakınlaşırken, gelişmiş bir ülkeden gelişmekte olan ülkeye göç eden bir 

çalışanın geliri gelişmekte olan ülke seviyesine inecektir. Bu farkı yaratan 

sermaye arzı veya diğer bir deyişle kişi başına yapılan sermaye yatırımı 

miktarıdır. Daha yüksek gelir ve refaha sahip ülkelerde bu miktar daha 

yüksektir veya geçmişte bir yerde daha fazla olmuştur.143 

Sermaye birikimini mümkün kılan faktör tasarruflardır. Tasarruflar 

olmaksızın sermaye birikiminin oluşması mümkün olmaz.  

 
141 Mises, L. von. (2006). Economic Policy. Third Edition. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises 
Institute. 
142 Mises, (2006). a.g.e.,  s.77. 
143 Mises, (2006). a.g.e., s.75-80. 
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Bireylerin zaman tercihlerinin düşük olması ile ileri bir tarihi bugüne tercih 

etmeleri neticesinde biriktirdikleri tasarruflar girişimciler için yatırımların 

finanse edebilecekleri fonlara dönüşür. Artan yatırım ve sermaye birikimi 

çalışanların verimliliklerini, ücretlerinin, gelirlerini ve refah seviyelerini 

arttıracaktır. 144 

Kapalı bir ekonomide, girişimcilerin kaynak bulma imkânları sadece 

yurtiçi tasarruflarla sınırlıdır. Yurt içi tasarrufların düşük olması, sermaye 

birikiminin ve refah artışının sağlanmamasına yol açacaktır. “Ülkelerin dışa 

açılması ile girişimciler yabancı tasarruf birikimlerinden de yararlanma 

imkânlarına kavuşacaklardır. Böylece yerli yatırımcılar yatırım yapacakları 

yeni fonlara kavuşmuş olurlar.”145    

Modeli geliştirmek için varsayımlar şu şekildedir: 

• Sermaye hareketlerinin serbest olduğu iki ülke vardır. 

• Bu iki ülke yerleşiklerinin zaman tercihleri birbirinden farklıdır. 

• Bu ülkelerden biri uluslararası rezerv para birimine sahiptir. Diğeri 

ise, küçük ülke durumundadır. 

• Başlangıçta dışa kapalı olan bu ülkeler dışa açılmıştır. 

 Sermaye, daha düşük zaman tercihi olan ülkeden (faizlerin düşük 

olduğu ülkeden), daha yüksek zaman tercihi olan ülkeye (faizlerin yüksek 

olduğu ülkeye) doğru daha fazla kazanç isteği ile akacaktır.146  

Bu durum hem borç verenler hem de borç alanlar için kazançlıdır. Borç verenler 

daha yüksek faiz, dolayısıyla daha yüksek kazanç elde edebilecekken, borç 

alanlar yurt içi faiz oranına nazaran daha düşük faiz oranından borçlanma 

imkânı buldukları için yatırımlar yoluyla sermaye birikimini arttırarak, refah 

 
144 Göcen, (2017a). a.g.e., s. … 
145 Göcen, (2017a). a.g.e., s. 7. 
146 Göcen, (2017a). a.g.e., s.7. 
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artışı sağlayacaklardır. Böylece borç alan ve verenler açısından bir kazan-

kazan durumu oluşacaktır.147 

 Ancak, etki burada sınırlı kalmaz. Kaynakların kapalı bir ekonomi 

yerine uluslararası ekonomide dağılıyor olması, iş bölümünü tüm dünya 

seviyesine genişleterek, kaynakların dünya seviyesinde etkin dağılımını 

sağlayacaktır. Bu tüm dünya ekonomisi için verimliliğin, üretimin ve refahın 

artışı anlamına gelecektir.148 

𝑆: ödünç verilebilir fon arzı, 

 𝑆𝐷: yurtiçi tasarruf arzı, 

𝑀𝑆𝐷: yurtiçi para miktarı,  

𝑀𝑆𝐹: yurtdışı para miktarı, 

𝐶𝐹: yabancı kredi miktarı, 

𝑖𝑁𝐷: yurt içi doğal faiz oranı, 

𝑖𝑀𝐷: yurt içi piyasa faiz oranı, 

𝑖𝑁𝐹: yurt dışı doğal faiz oranı, 

𝑖𝑀𝐹: yurt dışı piyasa faiz oranı, 

olmak üzere, dışa açık bir ekonomide, Garrison modelindeki ödünç verilebilir 

fonlar piyasası fon arzının belirleyicileri şöyledir: 

                      𝑆 = (𝑆𝐷 + 𝑀𝑆𝐷) + 𝑀𝑆𝐹                                                         (1) 

Yabancı fon akımı yurtdışından tasarruf akımları ile uluslararası 

(yabancı) kredi genişlemesinden oluşmaktadır. 

                                  𝑀𝑆𝐹 =  𝑆𝐹 + 𝐶𝐹                                                                       (2) 

 
147 Göcen, (2017a). a.g.e., s.7.  
148 Norberg, J. (2003). In Defense of Global Capitalism. Washington, D.C.: Cato Institute,  
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Dışa açık bir ekonomide yabancı fon akımının ekonomi üzerinde 

yaratacağı etki, bu fon akımının türüne göre değişecektir. İki ülkenin olduğu bir 

modelde, ülkelerin yerleşiklerinin zaman tercihleri arasındaki fark, doğal faiz 

oranlarının farklılaşmasına neden olacaktır. Daha düşük zaman tercihine sahip 

olan ülkede tasarruf miktarı, diğer ülkeye göre daha yüksek olacaktır. Bu 

ülkenin doğal faiz seviyesi ise, diğer ülkenin doğal faiz seviyesinden düşük 

olarak gerçekleşir. Ülkede oluşan tasarruf fazlası, daha yüksek kâr beklentisi 

ile faiz oranı yüksek olan diğer ülkeye akacaktır. Bu akımının ülkede meydana 

getireceği etkiler Garrison modeli çerçevesinde Şekil 7’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 7. Yurt dışından ülke içine tasarruf akımı 

Kaynak: Garrison, (2001). a.g.e.’den geliştirilmiştir. 

Şekil 7 üç farklı durumu göstermektedir. Ülke başlangıçta dışa kapalıdır 

ve yurt içinde doğal faiz oranı piyasa faiz oranına eşittir. Bu durum şeklin (a) 

bölümünde fon arzının ve talebine eşit olduğu A noktası ile gösterilir. Şeklin 
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(b) kısmı üretim olanakları eğrisini göstermektedir. Buna göre, tüketim malları 

üretimi ile yatırım malları üretimi arasında bir değiş-tokuş bulunmaktadır. Daha 

fazla yatırım malı üretmek, sermaye miktarını arttırmak için, tüketim malı 

üretiminden vazgeçilmelidir. Bu grafikte A noktası kapalı ekonominin S=I 

eşitliğini göstermektedir. Şeklin (c) kısmı üretim sürecini göstermektedir. Daha 

yatık bir eğri daha fazla yatırım malı üretimi ve daha uzun bir üretim sürecini 

temsil eder. Başlangıçta, A noktasına denk gelen eğri (1) numaralı eğridir. 

Kapalı ekonomide yurt içi tasarrufların artması sonucu tasarruf eğrisi S’ 

olur ve yeni doğal faiz piyasa faiz oranı eşitliği B noktasında oluşur. Bu yatırım 

malları üretiminin artması ve tüketim mallarını üretiminin azalması anlamına 

gelecek ve üretim süreci uzayarak 1’ numaralı eğri ile temsil edilecektir. Bu 

durumda üretim olanakları eğrisi üzerinde hareket edilmektedir ve C-I bileşimi 

değişmektedir.   

Ekonominin dışa açıldığını ve daha düşük doğal faiz oranına sahip 

ülkelerden ülke içine tasarruf/sermaye girişi olduğunu düşünelim. Bu 

tasarruf/sermaye akışının önceki durumda anlatılan yurt içi tasarruf artışı ile 

eşit olduğu varsayımı altında, tasarruf eğrisi yine S’ eğrisi haline gelir. Ancak 

bu durumda, farklı olarak, daha fazla yatırım malı üretimi için tüketimin 

kısılmasına gerek yoktur. Bu sermaye akışı üretim olanakları eğrisinin sağ-

dışarı kayması ile mümkün olmaktadır. Yeni durum, üretim olanakları eğrisi 

üzerinde C noktası ile temsil edilir. Burada, yatırım miktarı artarken, tüketim 

azalması gerekmez. Ülkenin üretim kapasitesi artmıştır. Üretim süreci bu kez 2 

numaralı eğri ile temsil edilir.  

Yurtiçi tasarrufların kullanımı ile yurt dışı tasarrufların kullanımı 

arasındaki fark, yurtiçi tasarrufların kullanımında ekonomide yatırım mallar 

harcamaları ile tüketim malları harcamalarının kombinasyonunda bir değişiklik 

olmasıdır. Tüketim harcamalarının azalışı ile yatırımlar için kaynak kullanımı 

mümkün hale gelmektedir. Yurt dışı tasarrufların kullanımı durumunda ise, 
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yatırım malları harcaması ile tüketim malları harcaması arasında böyle bir 

değiş-tokuş bulunmamaktadır. Yurtiçinde tüketim harcamalarının kısılmasına 

gerek kalmadan yeni yatırımlar için kaynak kullanmak mümkün olmaktadır. 

2.2. Açık Bir Ekonomide Global Para Politikaları ve İş 

Çevrimleri 

Birinci ülke (büyük ülke/büyük merkez bankası) merkez bankası 

tarafından genişletici bir para politikası uygulandığında, ulusal merkez bankası 

tarafından rezerv olarak tutulan paraların miktarındaki artış, uluslararası 

piyasalarda bir likidite bolluğu yaratacak ve likidite dünyaya yabancı yatırım 

olarak yayılacaktır. Ancak buradaki önemli nokta, yabancı yatırımların zaman 

tercihleri arasındaki farlılıktan kaynaklanan tasarruf akışı şeklinde değil, 

merkez bankaları tarafından para miktarının artması ile bu fazla likiditenin 

yabancı yatırım olarak ülkeye giriş yapmasıdır.  

Yabancı fon akımının yabancı kredi genişlemesinden kaynaklanması 

durumunda, bu kez, doğal faiz oranı yüksek olan ülkeye tasarruf akımları 

yerine, yaratılan likidite fazlası akımı olacaktır. Başlangıç durumunda yurt içi 

ve uluslararası piyasada faiz oranlarında bir yapay düşüş yokken, uluslararası 

piyasada rezerv para arzının artması ile faizler düşmektedir. Ortaya çıkan 

likidite fazlasının yanı sıra, düşük faiz yurt içi ekonomilerdeki bankalar ve 

girişimciler için uluslararası piyasalardan borçlanarak yatırım yapmaları için 

imkân sağlamaktadır. Bu ülke merkez bankasının piyasa faizlerini düşürecek 

şekilde uyguladığı para politikası neticesinde, iki ülkenin faiz oranları 

arasındaki fark açılacaktır. Birinci ülkenin ekonomisindeki doğal faiz piyasa 

faizi eşitliği bozulur ve piyasa faizi doğal seviyenin altına düşer (𝑖𝑁𝐹 > 𝑖𝑀𝐹). 

İkinci ülkede ise bu eşitlik devam etmektedir (𝑖𝑁𝐷 = 𝑖𝑀𝐷). 𝑖𝑁𝐹 > 𝑖𝑀𝐹 > 𝑖𝑁𝐷 =

𝑖𝑀𝐷 . 
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Önceki bölümde anlatılan tasarruf akışı yerine burada ülke dışa 

açıldığında küresel düzeyde gevşek para politikası nedeniyle likidite fazlası 

nedeniyle ortaya çıkan sermaye akımına uğramaktadır.  

 

Şekil 8. Gevşek para politikası nedeniyle yurt dışından sermaye/kredi akımı 

Kaynak: Garrison, (2001). a.g.e.’den geliştirilmiştir. 

Şekil 8’e göre, A noktası, (1) numaralı üretim olanakları eğrisi ve (1) 

numaralı üretim süreci eğrisi kapalı ekonomiyi temsil etmektedir. A noktasında 

yurt içinde doğal faiz oranı piyasa faiz oranına eşit ve ekonomi dengede 

bulunmaktadır. B noktası ve 1’ numaralı üretim süreci eğrisi yurt içinde 

yaşanan bir kredi genişlemesi ile meydana gelen değişiklikleri temsil 

etmektedir.  

Uluslararası rezerv para miktarında meydana gelen artış, uluslararası 

likidite miktarını arttırırken, faiz oranlarını düşürecektir. Ülke içinde yurt 
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dışından borçlanmak daha uygun hale gelecek, aşırı likiditenin bir bölümü 

faizlerin nispeten yüksek olduğu ülkelere kayacaktır. Bu durum başlangıçta 

tasarruf fazlasından kaynaklanan sermaye akımları durumunda olduğu gibi 

üretim olanakları eğrisi sağa-dışarı kaydıracaktır. C noktası, sermaye 

akımından kaynaklanan yabancı yatırımlar sonucu meydana gelen ek büyümeyi 

temsil eder. Ekonomi uluslararası kredi genişlemesi nedeniyle başlangıçta C 

noktasına doğru hareket eder. Ancak bu sürdürülebilir bir durum değildir. Kredi 

genişlemesi durduğunda, ekonomide tasfiye süreci başlayacak ve yapılan 

yatırımlar tasfiye edilecek ve ülke durgunluk ve kriz sürecine girecektir. 

Bu durumda ortaya çıkan sonuç, yurtiçinde uygulana para 

politikalarından farklı olarak yurtiçinde büyüklük açısından farklı sonuçlar 

yaratabilecektir. Burada para politikasının aktarım kanalları önemli hale 

gelmektedir. 

2.2.1. Aktarım Kanalları 

Faizler merkez bankalarının para politikası yönetirken kullandıkları 

temel araçlardan biridir. Merkez bankalarının faiz oranlarını değiştirdiklerinde 

tahvil, mevduat ve kredi faizlerinde hızlı bir şekilde bu değişikliğe yakın 

değişiklikler olur. Bunun yanı sıra merkez bankaların faiz kararları tüketim ve 

yatırımlar, döviz kuru ve dış ticaret üzerinde de etkilere sahiptir.149    

Uluslararası rezerv paraya sahip merkez bankalarının faiz kararları yurt 

içinde yarattıkları etkilerin yanı sıra yurt dışında da etkili olmaktadır. Bu 

etkilerin ortaya çıkmasında faiz kararlarının uluslararası ekonomiye yayılma 

kanalları önem kazanmaktadır. İlk kanal faiz kanalıdır.  Fed ve ECB gibi 

merkez bankalarının faiz kanalları gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez 

 
149 Sinclair, P. (t.y.). “The Tranmsission Mechanism of Monetary”.  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.527.1764&rep=rep1&type

=pdf 
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bankaları tarafından takip edilmekte ve bu ülkelerin faiz kararlarında önemli 

bir belirleyici unsur olmaktadır. Fed ve ECB tarafından alınan faiz kararları 

açık ekonomiler üzerinde doğrudan bir etkiye de sahip olabilirler. Yurt içi 

merkez bankalarının Fed ve ECB kararlarını takip etmedikleri durumlarda, bu 

merkez bankalarının faiz kararları, uluslararası piyasalarda yarattıkları etki 

nedeniyle, yurt içi ekonomide canlanma ve daralma periyodlarına neden 

olabilirler. 

İkinci kanal kredi kanalıdır. Global para politikalarındaki değişiklikler 

yurt dışı finansman/borçlanma imkânlarını arttırırken, maliyetlerini 

düşürdükleri için ekonomide kullanılan kredi miktarını arttırmaktadır. Kredi 

kanalı, bu çalışma açısından AİÇT’de işgal ettiği geniş yer bakımından 

önemlidir. Yapay olarak düşürülmüş faizler nedeniyle yaratılan kredi 

genişlemesi ekonomide dalgalanmalara neden olmaktadır.  

Üçüncü kanal sermaye kanalıdır. Global para politikalarının en önemli 

etkilerinden biri sermaye akımları üzerindedir. Global piyasalardaki likidite 

şartları ve faiz oranları Fed ve ECB kararlarından yüksek derecede 

etkilenmektedir. Likiditenin daha bol ve gelişmekte olan ülkelerde faizlerin 

daha yüksek olduğu durumlarda sermaye bu ülkelere doğru akmaktadır.  

Dördüncü kanal döviz kuru kanalıdır. Global para politikaları 

değişikliklerinin yurt içi ekonomilerde yaratacağı etki döviz kuru politikası ile 

önemli bir bağlantıya sahiptir. Döviz kuru politikası/rejimi, yabancı ve yerli 

yatırımcıların kararlarını etkileyerek, ekonominin etkilenme biçimini 

değiştirecektir. 

2.2.1.1. Faiz Kanalı 

Yükselen ekonomilerdeki uzun dönem faiz oranları ile gelişmiş ülkelerin 

uzun dönem faiz oranlarında tarihsel olarak ortak bir hareketlilik 
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bulunmaktadır.150 Bu ortak hareketliliğin yönü gelişmiş ülkelerden gelişmekte 

olan ülkelere doğrudur. Gelişmiş ülkelerin ya da uluslararası piyasa şartlarını 

etkileyebilen ülkelerin faiz kararları dünya ekonomisine yayılarak diğer ülkeler 

üzerinde etki yaratmaktadır. Cachanosky bu ilişkide parasal sistemin önemine 

dikkat çekmektedir. Merkez bankalarının arasındaki etkileşim günümüz itibari 

para sisteminde, altın para sistemine göre daha farklı olarak ortaya çıkmaktadır. 

İtibari para sisteminde, bir merkez bankası için, diğer merkez bankaları para 

birimini rezerv olarak tuttukları müddetçe parasal genişlemeye gitmek için 

daha fazla imkân bulunmaktadır.151 Bu durumda merkez bankaları arasındaki 

etkileşim ve rezerv paraya sahip merkez bankasının yarattığı etki daha fazla 

olmaktadır. Altın para sisteminin aksine, itibari para sisteminde birden fazla 

para biriminin olması nedeniyle her merkez bankasının kararı diğer merkez 

bankasının kararını etkileyecektir.152 Bu durum özellikle Fed ve ECB gibi 

global piyasa şartlarını etkileyen ülkeler için geçerlidir.  

Faiz kanalı için ikinci bir önemli nokta, faiz politikasındaki 

değişikliklerin ekonomi üzerinde etkili olmasıdır. Bu ilişki iki yönlüdür. Bir 

taraftan faizlerde yapılan değişiklikler yatırım, tüketim, tasarruf kararlarını ve 

enflasyon, döviz kuru, kredi şartlarını etkilerken; diğer yandan merkez bankası 

karar alıcıları faiz oranlarına bu ve benzer göstergeleri dikkate alarak karar 

verirler. Ancak burada, Fed ve ECB’nin aldığı kararlarda Hayek tarafından 

monetary nationalism olarak adlandırdığı bir sorun ortaya çıkmaktadır.153 Söz 

konusu merkez bankaları para politikalarına karar verirken kendi yurt içi 

ekonomik göstergelerini dikkate almakta/daha fazla dikkate almaktadır. Oysa 

 
150 Claro, S. (2014). “US Monetary Policy and its impact on Monetary Policy in Chile.” 

(November, 2014). 
151 Cachanosky, N. (2015). “U.S. monetary policy’s impact on Latin America’s structure of 

production (1960-2010).” Latin American Journal of Economics, 52(2), 307–341. , s. 285) 
152 Cachanosky, (2015). a.g.e., s. 285. 
153 Hayek, F. A. (1938). Monetary Nationalism and International Stability. New York: Augustus 

M. Kelly, Publishers. 
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aldıkları kararlar tüm dünya ekonomilerinde etkiler yaratmaktadır. Bu merkez 

banklarının uluslararası faizlerde yarattıkları etkiler ve bu etkilerin diğer 

ülkelerin faizlerini etkilemeleri gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları iş 

çevrimlerinin önemli belirleyicilerindendir.154 

2.2.1.2. Kredi Kanalı 

Kredi kanalı AİÇT’de önemli bir yer tutmaktadır. AİÇT’ye göre 

ekonomide yaşanan iş çevrimleri, tasarruflarla finanse edilmeyen kredi 

genişlemesi nedeniyle oluşmaktadır. Açık ekonomiler için de bu durumun 

geçerliliği küresel para politikaları ile kredi arasındaki ilişki ile ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumda kredi kanalı, uluslararası faizlerdeki değişiklikler 

nedeniyle ekonomideki kullanılan kredi miktarının artışı anlamına 

gelmektedir.155 

Yapay düşük faiz oranlarının neden olduğu kredi genişlemesi hem 

firmalara hem bankalara yeni kredi kullanımı ile kâr elde etme imkânı 

sağlamaktadır. Uluslararası piyasalardaki faiz oranları düştüğünde, yerel banka 

ve firmalar için ek finansman kullanımı ile kredi genişlemesi 

arttırabilmektedir.156  

2.2.1.3. Sermaye Kanalı 

Kişi başına sermaye oluşumları arasındaki fark ülkelerin gelişmişlik 

düzeyi arasındaki farklılıkların temel nedenini oluşturmaktadır.157 Dışa kapalı 

 
154 Neumeyer, P. A., & Perri, F. (2005). “Business cycles in emerging economies: The role of 

interest rates.” Journal of Monetary Economics, 52(2), 345–380.  
155 Georgiadis, G. (2016). “Determinants of global spillovers from US monetary policy.” Journal 

of International Money and Finance, 67, 41–61.  
156 Schnabl, G. (2016). Central Banking and Crisis Management from the Perspective of Austrian 

Business Cycle Theory. CES ifoWorking Paper Series, No. 6179. 

; Hoffmann, A. ve Schnabl, G. (2016a). “Adverse Effects of Unconventional Monetary Policy.” 

Cato Journal, 36(3), 449–484; Hoffmann, A. ve Schnabl, G. (2016b). “Monetary policies of 
industrial countries, emerging market credit cycles and feedback effects.” Journal of Policy 

Modeling, 38(5), 855–873.  
157 Mises, (2006). a.g.e. 
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bir ekonomide sermaye oluşumu yurt içi tasarruflar ile sınırlanmıştır. 

Ekonominin dışa açılması ülkeye yabancı tasarruf fazlalarını kullanabilir hale 

gelmesi ile sermaye oluşumunun artmasını sağlamaktadır. Ancak uluslararası 

piyasada tasarruf fazlasının bulunmaması durumunda, ülkeye giren sermayenin 

yaratılan likiditeden kaynaklanıyor olması ülke ekonomisinde dalgalanmalara 

neden olacaktır. 

Fed ve ECB para politikalarındaki gevşeme gelişmekte olan ülkelere 

doğru sermaye akımı başlatacaktır. Bu para politikalarındaki sıkılaşma ise 

tersine bir sermaye akımına neden olmaktadır.158 Global merkez bankalarının 

gevşek para politikaları neticesinde gelişmekte olan ülkelerle oluşan faiz farkı 

sermaye akımlarına neden olmaktadır.159  

2.2.1.4. Döviz Kuru Kanalı 

Rezerv olarak tutulan para birimlerini yöneten merkez bankalarının 

uyguladıkları para politikaları için önemli bir unsur, diğer ülkede takip edilen 

döviz kuru rejimidir. Uygulamada sabit döviz kuru, tam dalgalı döviz kuru ve 

müdahaleli döviz kuru rejimlerine rastlanabilir.160  

İtibari para ve merkez bankacılığına dayalı parasal sitemlerde sabit ya da 

dalgalı döviz kuru rejimleri uluslararası para politikasının etkilerinden 

izolasyonu sağlamayacaktır.161 Burada farklı olan şey, paranın etkisini yaratma 

kanalıdır.  

Altın standardına dayalı parasal sitemlerde merkez bankalarının para 

politikaları üzerinde bir etkiye sahip olmaması, itibari para ve merkez 

bankacılığına dayalı bir parasal sisteme geçilmesi ile değişmiştir. İzlenen döviz 

kuru politikası, ulusal merkez bankalarının uluslararası sermaye hareketlerine 

 
158 Georgiadis, (2016). a.g.e. 
159 Schnabl, (2016), a.g.e.; Hoffmann ve Schnabl (2013), a.g.e.; Hoffmann ve Schnabl, (2016b). 
a.g.e. 
160 Göcen, (2017a). a.g.e., s. 8. 
161 Hoffmann ve Schnabl, (2013). a.g.e. 
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verecekleri tepkiler ile doğrudan bağlantılı olduğu için önemlidir. Bu ulusal 

merkez bankalarını uluslararası rezerv paraların politikasını yürütmekte olan 

Fed ve ECB gibi bankalarla olan iletişimini de etkilemektedir. Ulusal merkez 

bankalarını uluslararası merkez bankalarının uyguladıkları politikalara bağlı 

hale getirmektedir. 

Hayek küresel piyasalarda etkiler yaratma gücüne sahip merkez 

bankalarının para politikalarını uygularken dünya ekonomisini üzerindeki 

etkilerini göz ardı ederek, sadece kendi yurtiçi ekonomilerinin ihtiyaçları 

doğrultusunda politika belirlemelerini monetary nationalism olarak 

adlandırmaktadır.162   

Küçük ülke merkez bankalarının sadece yurt içi ekonominin ihtiyaçlarını ve 

durumunu düşünerek hareket etmeleri durumunda, küçük ülke merkez bankaları 

bu politikaların etkilerini de göz önünde bulundurarak hareket etmek 

durumundadır. Ulusal merkez bankalarının gerek uluslararası merkez 

bankalarının politikalarına gerekse sermaye akımlarına verdikleri tepkiler 

döviz kuru rejimlerinden etkilenmektedir.163 

Bu çalışmada, peg sistemi olarak adlandırılan bir ülkenin diğer ülkenin 

para birimini kullandığı sistem incelenmeyecektir. Çünkü peg sisteminde bu iki 

ülke tek bir ülke gibi düşünülebilir ve parasal genişleme kapalı bir ekonomideki 

parasal bir genişleme ile aynı etkiyi yaratacaktır.164 

2.2.1.4.1. Sabit Döviz Kuru  

Sabit döviz kuru rejimi yürütülen ülkelerin merkez bankaları bu kur 

seviyesinin yürütülmesi için bir taahhütte bulunmuş demektir. Merkez ülke 

tarafından izlenen para politikası gevşediğinde, bu ek paranın bir bölümü diğer 

ülkelere yabancı yatırım olarak akacaktır. Ülkeye döviz girişi olduğunda ulusal 

 
162 Hayek, (1938). a.g.e. 
163 Göcen, (2017a). a.g.e., s. 8) 
164 Cowen, T. (1997). Risk and Business Cycles New and Old Austrian Perspectives. London and 

New York: Routledge., s.61. 
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merkez bankası yerli paranın değer kazanmasını engellemek amacıyla döviz 

satın alımına gidecektir. Bu politika ekonomideki yerli para miktarını arttırır ve 

yurt içi faizler düşer. Sabit döviz kuru rejiminde merkez ülkelerinin uyguladığı 

para politikasında gevşeme ve faiz oranında düşük sabit döviz kuruna sahip 

ülkeler tarafından ithal edilir.165 

Merkez bankasının bu şekilde müdahaleci piyasadan döviz satın alımı 

anlamına gelmektedir. Böylece, sonuç yerli para miktarının artışı olacaktır.166 

Sabit döviz kuru rejiminin uyguladığı veya merkez bankasının döviz kurundaki 

ani yükselişleri engelleme yönünde politikalar izlediği dönemlerde, ülkenin 

yerli parasının değer kaybı yönünde bir baskı oluşması yurt içinde genişletici 

para politikası uygulanmasına ve yurt içi kaynaklı bir çevrimin başlangıcına 

neden olabilmektedir. “Bu durumda ulusal merkez bankasının uyguladığı 

sterilize para politikası nedeniyle yaratılan yerli kredi genişlemesi kapalı bir 

ekonomideki kredi artışı ile aynı şekilde iş çevrimi başlatır”.167  

Sabit döviz kuru uygulamasının yabancı yatırımcıların kararları 

üzerindeki etkisi de önemlidir. Gelecek bir yılda sabit döviz kurundan 

vazgeçilmeyeceği yönünde bir beklenti varken, yabancı yatırımcıların kendi 

para türlerinde, bu ülkedeki faiz kadar faiz kazancı sağlaması mümkündür. Bu 

nedenle sabit döviz kuru yabancı yatırımcılar için bir müşevvik 

yaratmaktadır.168 

Tersine, ülkeden döviz çıkışı olması durumunda, yerel para biriminin 

değer kazanmasına engel olabilmek için piyasadan para çekilecektir. Bu durum, 

 
165 Hoffmann ve Schnabl, (2013), a.g.e., s.156;  Cachanosky, N. (2014). “The Mises-Hayek 

business cycle theory, fiat currencies and open economies.” Review of Austrian Economics, 

27(3), 281–299.  s.429. 
166 Sinclair, (n.d.). a.g.e. 
167 Göcen, (2017a). a.g.e. s.9. 
168 Göcen, (2017a). a.g.e., s.9. 
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ülke ekonomisinde deflasyonist bir daralma döneminin başlamasına neden 

olabilir. 

2.2.1.4.2. Dalgalı Döviz Kuru 

Dalgalı döviz kuru uygulamasında ulusal merkez bankası döviz kuru ile ilgili 

herhangi bir taahhüt altına girmemiştir. Merkez ülkede izlenen genişlemeci 

para politikası sonucunda artan uluslararası kredilerin ülkeye girişi ile ülkedeki 

döviz miktarı artacaktır. Değer kazanan yerli para karışışında merkez 

bankasının herhangi bir taahhüdü bulunmadığı için herhangi bir politika 

uygulaması gerekmeyecektir. Tıpkı uluslararası iş çevrimleri bölümünde 

açıklandığı gibi, yurt içine giren yabancı krediler ülkede iş çevrimi başlamasına 

neden olacaktır. … Diğer şartlar sabitken yabancı sermaye girişi devam ettiği 

sürece yerli paranın değer kazandığı ve döviz cinsinden gelirin artışı olası 

olduğu için yabancı kredi akışında kendi kendini besleyen bir süreç 

bulunmaktadır.169 

Para politikalarının diğer ülkelere geçişinde ve yarattığı etkilerde döviz 

kurunun önemli bir rolü olduğu görüşüne göre, esnek döviz kuru rejiminin bu 

ülkeleri söz konusu etkilerden koruduğu düşünülmektedir.170  

Hoffmann ve Cachanosky döviz kuru rejimlerinin önemli olmadığını ve 

esnek döviz kurunun ülkeleri uluslararası para politikalarının etkilerinden 

korumadığını belirtmektedir.171 “Tıpkı fırtına sayesinde yol alan küçük bir bot 

gibi, küçük bir ekonomi çevrimin yerel olarak sonlamasında bir miktar kontrole 

sahip olsa da büyük ekonomilerin neden olduğu bir çevrimden kaçınamaz”.172  

 
169 Göcen, (2017a). a.g.e., s.9. 
170 Georgiadis,(2016). a.g.e. 
171 Hoffmann, A. ve Cachanosky, N. (2017). “Unintended Consequences of ECB Policies.” SSRN 

Electronic Journal, (2009), 1–35.  
172 Hoffmann ve Cachanosky, (2017). a.g.e., s. 13. 
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2.3. Türkiye Nasıl Büyüdü: Avusturya İktisat Okuluna Göre 

Bir Analiz 

Türkiye ekonomisi 2001 yılında yaşadığı krizin ardından bir dizi 

düzenleme ile yeni bir ekonomik yapıya kavuştu. Bu düzenlemeler arasında en 

önemlisi merkez bankasının bağımsızlığının sağlanması ve hükümet 

harcamalarının finansman aracı olmaktan kurtarılmasıydı. Pek çok yapısal 

düzenlemenin yanı sıra, merkez bankası bağımsızlığı yıllardır adeta 

kronikleşmiş yüksek enflasyonla mücadele için önem taşıyordu. Gelişmekte 

olan bir ülke olarak Türkiye sürekli krizlerle kesintiye uğrayan kısa ekonomik 

büyüme dönemlerine sahipti ve bu ülkenin ekonomik refahında ihtiyaç duyulan 

artışları sağlamıyordu. 

İlk bakışta birbiriyle çatışan iki amaç gibi görünen enflasyonla mücadele 

ve yüksek ve sürdürülebilir büyüme 2002-2007 döneminde başarıldı. Bu dönem 

enflasyon gerilerken ülke ekonomisi büyümeye devam etti. Enflasyondaki 

başarının yanı sıra, 2002-2007 dönemi ortalama büyüme oranı 1990-1998 

ortalamasının da üzerinde gerçekleşti. Türkiye’nin bu periyodda nasıl hem 

enflasyonla mücadelede hem de yüksek büyüme oranları yakalamada başarılı 

olduğu sorusuna alternatif cevaplar verildi. 

Bu bölümde bu soru açık ekonomiler için uyarlanan Avusturya İş 

Çevrimleri Teorisi (İAİÇT) çerçevesinde incelenmektedir. Türkiye’deki 

ekonomik performansın bu çerçeveye uygunluk gösterip göstermediğini tespit 

edebilmek için ilk olarak, ekonominin gevşek ve sıkı para politikalarına karşı 

verdiği tepki incelenmektedir. İkinci olarak, küresel para politikası kanallarının 

Türkiye ekonomisindeki gelişimi incelenmektedir. Bu bölümde 

kullanılan değişkenler şunlardır: 

trr: Türkiye merkez bankası faiz oranı 

usr: ABD merkez bankası (Fed) faiz oranı 
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ear: Euro Bölgesi merkez bankası (ECB) faiz oranı 

GSYH: Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 

YSY: Türkiye GSYH’de yüksek sermaye yoğunluğuna sahip sektörler 

DSY: Türkiye GSYH’de Düşük sermaye yoğunluğuna sahip sektörler 

crd: Türkiye’de kullanılan krediler 

fdi: Türkiye’ye giriş yapan doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

fpi: Türkiye’ye giriş yapan portföy yatırımları 

reer: Türkiye’de reel efektif döviz kuru seviyesi 

Ülkelerin ekonomik performansları hem yurt içi ekonomik yapı ve 

politikalar hem de yurt dışı ekonomik politika ve gelişmeler ile yakından 

ilgilidir. Ülkenin dünya ekonomisine entegrasyonunu arttırdıkça yurt dışı 

politika ve değişmelerden olumlu ve olumsuz olarak daha fazla etkilenmeye 

açık hale gelmektedir.  

Türkiye ekonomisi 2001 yılında yaşanan krizin ardından bir yeniden 

yapılanma sürecine girmiştir. Bu yeniden yapılanma sürecinde Türkiye’nin 

dünya ekonomisi ile entegrasyon derecesi artmıştır. Bu nedenle, 2001 krizi gibi 

ülkenin kendi içsel dinamikleri nedeniyle yaşadığı bir krizin173 ardından, 

Türkiye dünya ekonomisindeki gelişmelerden etkilenmeye daha açık hale 

gelmiştir. Bunun en önemli göstergesi 2009 yılında ekonomide yaşanan 

daralma ve işsizlik oranındaki yükseliştir.   

Grafik 2’de Türkiye ekonomisinin büyüme performansının Fed ve ECB 

para politikası ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Faiz oranlarının 

düşmeye başladığı 2001 yılından 2005 yılına kadar olan süreçte Türkiye 

ekonomisinin yüksek büyüme oranları yakaladığı görülmektedir. 2008 küresel 

 
173 Akat, A. S. ve Yazgan, E. (2013). “Observations on Turkey’s Recent Economic 

Performance.” Atlantic Economic Journal, 41(1), 1–27.  
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krizi önce para politikasındaki sıkılaşma ülke ekonomisinin de daha yavaş 

büyüme oranları tutturabildiği dönem olmuştur. 2008 krizinde ülkenin yüksek 

bir oranda küçülmesi ve daha sonrasında krizden çıkış amacı ile yürütülen 

gevşek para politikaları ile Türkiye büyüme oranlarında bir artış yaşamıştır. 

 

Grafik 2. Ekonomik Büyüme ve Global Para Politikaları 

Kaynak: TÜİK ve IMF verilerinden düzenlenmiştir. 

Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaların AİÇT ile uyumluluğunu 

göstermek amacıyla, Cachanosky tarafından kullanılan yöntem ile üretim 

yöntemine göre hesaplanan GSYH öncelikle sermaye yoğunluğu yüksek olan 

sektörler ve sermaye yoğunluğu daha düşük olan sektörler olarak ikiye 

ayrılmıştır.174  

 

 

 

Tablo 1. Sektörlerin Sermaye Yoğunlukları 

 

 
174 Cachanosky, (2014), a.g.e. 
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Kaynak: Cachanosky, (2015). a.g.e’den uyarlanan tablo Göcen, (2017b). 

a.g.e.’den alınmıştır. 

 

AİÇT’nin teorik beklentisine göre, faiz oranlarının düşük olduğu 

dönemlerde ekonomi bir canlanma yaşamaktadır. Genişleme döneminde 

enflasyonist para politikası sınırlarına ulaşıp sıkılaştığında ise ekonomi bir 

durgunluk dönemine girmektedir. Her iki dönemde de yüksek sermaye 

yoğunluğuna sahip sektörler, düşük sermaye yoğunluğuna sahip sektörlere göre 

daha önce ve daha sert tepki vermelidir.175 Ayrıca, daha yüksek bir 

 
175 Göcen, (2017b). a.g.e. 

Madencilik ve Taş ocakçılığı Yüksek Sermaye Yoğunluğu 

İmalat Sanayi Yüksek Sermaye Yoğunluğu 

İnşaat Yüksek Sermaye Yoğunluğu 

Ulaştırma, Depolama Yüksek Sermaye Yoğunluğu 

Toptan ve perakende ticaret Düşük Sermaye Yoğunluğu 

Finans ve sigorta hizmetleri Düşük Sermaye Yoğunluğu 

Gayrimenkul faaliyetleri Düşük Sermaye Yoğunluğu 
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dalgalanmaya sahip olmaları nedeniyle, yüksek sermaye yoğunluğuna sahip 

sektörlerde volatilite daha yüksek olmalıdır. 

Grafik 3 ve Grafik 4 ekonominin alt sektörlere göre küresel para 

politikalarından nasıl etkilendiğini göstermektedir. Yüksek sermaye 

yoğunluğuna sahip (YSY) sektörler, düşük sermaye yoğunluğuna sahip (DSY) 

sektörlere nazaran 2001 krizinde daha önce küçülmeye başlamıştır. Aynı 

şekilde kriz sonrası dönemde YSY daha önce büyümeye başlamıştır. Fed ve 

ECB’nin düşük faiz politikası uygulamaya başladığı dönemde YSY daha 

dalgalı bir seyir izlemiştir. Küresel kriz periyodunda YSY’de görülen daha 

büyük bir düşüş bu tespiti desteklemektedir. Kriz sonrasında ise, sıfıra yakın 

faiz politikası izlenmeye başlanmış ve yine YSY hem daha hızlı hem de dalgalı 

bir tepki vermiştir.  

 

Grafik 3. Türkiye Ekonomisinin Dolambaçlılığı 

Kaynak: TÜİK verilerinden hazırlanmıştır. 
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Grafik 4. Sermaye Yoğunluğu ve Faiz Oranları 

Not: usr ve ear sol eksende, YSY ve DSY sağ eksende gösterilmektedir. 

Kaynak: TÜİK ve  IMF verilerinden hazırlanmıştır. 

Tablo 2’de, Akat ve Yazgan’nın yaptıkları çalışmaya göre, alt sektörlerin 

volatilitelerini ölçmek amacıyla standart sapmaları hesaplanmıştır.176 YKY’nin 

daha yüksek bir volatiliteye sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Sektörler İtibariyle Volatilite 

 

  GSYH YKY DSY 

standart sapma 4.860519 6.371354 5.295545 

Kaynak: TÜİK verilerinden hazırlanmıştır. 

Hem büyüme oranlarındaki değişim hızları hem de alt sektörlerin 

volatiliteleri çalışmanın teorik beklentisi ile uyum göstermektedir.  

 
176 Akat ve Yazgan (2013). a.g.e. 
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Global para politikalarının Türkiye üzerindeki etkilerini yayılma 

kanalları açısından incelemek için faiz, kredi, sermaye ve döviz kuru kanalları 

ele alınacaktır. Böylece, Fed ve ECB’de meydana gelen parasal şokların 

Türkiye’de hangi yolla etki yarattığı tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Faiz kanalında kuvvetli bir etkileşim görülmektedir. Fed ve ECB 

tarafından alınan faiz kararlarının TCMB’nin faiz kararlarında önemli bir 

belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. Kuşkusuz yurt içi faiz politikası yurt dışı 

ekonomik gelişmelerin yanı sıra yurt içi ekonomik gelişmelerle yakından 

ilişkilidir. Türkiye ekonomisinde enflasyon hedeflemesi politikası ve döviz 

kurundaki ani değişmeler TCMB için faiz politikası yürütürken kullanılan en 

önemli göstergelerdir. Ancak Grafik 5’in de gösterdiği gibi, TCMB faiz 

oranları Fed ve ECB faiz oranları ile ilişki içindedir. 2001 sonrasında izlenen 

ve 2008 krizi öncesine kadar devam eden düşük faiz politikası döneminde Fed, 

ECB ve TCMB faiz politikasının ortak hareketi açıkça görülmektedir. 2005 

yılından 2008 krizinin ortaya çıkışına kadar devam eden faizlerde artış 

politikası Türkiye’de daha az şiddetli olsa da yaşanmıştır. Küresel krizin 

ardından Fed ve ECB izlediği sıfıra yakın faiz politikası periyodunda ise 

Türkiye’de de faizlerde düşüş olduğu görülmektedir. Faiz kanalında, 2008 krizi 

öncesinde GSYH büyüme oranları ile faiz oranları arasında gecikmeli ve 

önemli bir ilişki olduğu görülmektedir. Kriz sonrasında ise, düşük faiz 

politikalarına rağmen, 2010 ve 2011 yılları dışında büyüme oranları düşük 

seyretmiştir. 
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Grafik 5. Faiz Kanalı 

Not: usr ve ear sol eksende, trr sağ eksende gösterilmektedir. 

Kaynak: TÜİK ve IMF verilerinden hazırlanmıştır. 

 

Grafik 6’da yurt içi kredilerle ABD ve ECB faizleri arasındaki ilişki 

gösterilmektedir. Türkiye ekonomisinde özellikle 2003 yılından sonraki 

dönemde kredilerde artış görülmektedir. Bu dönemin 2007’ye kadar olan 

kısmında faiz oranlarının arttığı görülmektedir. Bu yıldan itibaren, küresel 

krizin etkisi ile faizlerin hızla azalmaya başlaması ile yurt içi kredilerde artış 

hızlanmıştır. Özellikle 2005 sonrasında kredi kanalının daha önemli hale 

geldiği görülmektedir.  
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Grafik 6. Kredi Kanalı 

Not: crd Türkiye yurtiçi kredilerin GSYH’ye oranını göstermektedir.   usr ve ear sol 

eksende, crd sağ eksende gösterilmektedir. 

Kaynak: TÜİK ve IMF verilerinden hazırlanmıştır. 

 

Grafik 7’de Türkiye’nin 2004 yılına kadar düşük miktarda yabancı 

sermaye çekebildiği görülmektedir. 2004 yılının ardından ülkeye giren yabancı 

sermaye miktarında önemli bir artış görülmektedir. Bu artış 2007 yılından 

itibaren azalmaya başlamıştır. 2008 küresel krizinin ardından Türkiye 

ekonomisi yabancı sermaye miktarında yakaladığı ivmeyi kaybetmiştir. Bu 

gelişmeler GSYH hasıla büyüme oranları dikkate alındığında yabancı 

sermayenin ülkeler için önemini göstermektedir. GSYH en yüksek büyüme 

dönemlerine yabancı sermaye miktarının arttığı dönemlerde erişmiştir. 2010 ve 

2011 yıllarındaki aksi yöndeki gelişme, 2009 yılında ekonomide görülen 

küçülme ile ilgili olarak görülmektedir.   
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Grafik 7. Sermaye Kanalı 

Not: usr ve ear sol eksende, YSY ve DSY sağ eksende gösterilmektedir. 

Kaynak: TÜİK ve IMF verilerinden hazırlanmıştır. 

 

Grafik 8’de reel efektif döviz kuru ve ABD ve Euro Bölgesindeki para 

piyasası faizleri görülmektedir. 2000 yılından itibaren ABD’de 2004 Euro 

Bölgesinde 2005’e kadar devam eden faiz oranlarındaki düşüş Türkiye’de yerel 

paranın bir miktar değer kazanmasına yol açmıştır. Buradaki belirleyici faktör, 

ABD ve EB tarafından yaratılan ek paranın daha yüksek faize sahip, daha 

yüksek kazanç sağlayabilecek olan Türkiye ekonomisine akmasıdır. Ancak 

döviz kurundaki bu değişim para politikalarında yaşanan gevşemenin 

gerektirdiği kadar yüksek değildir. Ayrıca, 2008 krizi sonrasında hem Fed hem 

de ECB tarafından uygulanan sıfıra yakın faiz politikası döneminde de döviz 

kurunda bir artış görülememektedir. 
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Grafik 8. Döviz Kuru Kanalı 

Not: usr ve ear sol eksende, reer sağ eksende gösterilmektedir. 

Kaynak: TÜİK ve IMF verilerinden hazırlanmıştır. 

 

Burada bir diğer soru bu büyümenin sürdürülebilir olup olmadığıdır. Bu 

sürecin sonucunda önce ABD ve sonra dünya ekonomisi 2008 krizi ile 

karşılaşmıştır. Türkiye bu kriz neticesinde 2009 yılında küçülmüştür. 

Büyümenin sürdürülebilirliği daha önce değinildiği gibi ekonomik aktörlerin 

eylemlerinin arasında uyum olması ile ilgilidir. 2008 krizini tartışırken bu 

uyumunun Fed politikası ve devlet müdahalesi ile bozulduğundan bahsettik. Bu 

süreç, 2002-2007 dönemindeki yabancı kaynak bolluğunun küresel tasarruf 

arzından değil, Fed ve ECB gibi küresel likidite ve faiz şartlarını etkileyen 

merkez bankalarının gevşek para politikalarından kaynaklandığını gösterir. 

Öyleyse, Türkiye’nin de bu dönem yurt içinde likidite fazlasını kullanarak 

düşük enflasyon ve yüksek büyümeyi sağladığı söylenebilir. 

Yine de bu dönem Türkiye ekonomisinin başarılı olduğunu 

söyleyebilecek argümanlar bulunabilir. İlk olarak, dünya ekonomisi ile entegre 

olmamış bir ülkenin, likidite bolluğu dönemlerinde dahi buradan yüksek pay 
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alması mümkün değildir. Türkiye dünya ekonomisi ile entegrasyonu 

bakımından başarılıdır. İkincisi, 2001 krizinin ardından gerek makroekonomi 

ve bankacılık alanlarında gerekse merkez bankacılığı ve bütçe konusunda 

yapılan yapısal değişiklikler sayesinde Türkiye küresel likiditeden pay almıştır. 

Üçüncüsü, özellikle Acemoglu ve Ucer’in çalışmalarında gösterildiği gibi, bu 

dönemde Türkiye ekonomisi kurumsal yapısı itibarıyla hemen her alanda başarı 

sağlamıştır.177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
177 Acemoglu ve Ucer, (2015). a.g.e. 
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SONUÇ: 2008 KRİZİNDEN ÇIKIŞ İÇİN İZLENEN 

POLİTİKALARIN ETKİSİ 

Diğer iktisat okullarından farklı olarak, krizlerin nedenini enflasyonist 

politikalar neticesinde yapay olarak düşürülmüş faizlerin neden olduğu 

girişimsel hatalar nedeniyle ortaya çıkan sürdürülebilir olmayan büyüme 

periyodlarında arayan AİÇT, pek çok iktisat okulunun ekonomide işlerin 

yolunda olduğunu düşüneceği dönemlerde krizlerin tohumunun atıldığını 

öngörmektedir. Örneğin, 2008 krizinden çıkış için izlenen politikaların etkileri 

AİÇT çerçevesinde incelendiğinde, yaratılan ultra-enflasyonist ortamın 2008 

benzeri hatta daha büyük bir durgunlukla sonuçlanması kaçınılmazdır. 

2008 krizinden çıkış için uygulamaya konulan geleneksel olmayan para 

politikaları merkez bankalarının enflasyonu kontrol etme amacını terk ettiğini 

gösteriyordu. Tahvil satın alımları ve şirket kurtarma operasyonları ile oluşan 

enflasyonist ortam girişimcilerin iktisadi hesaplamalarında hatalara neden oldu. 

Bu hatalarla yapılmaması gereken yatırımlar yapılırken, diğer taraftan tüketim 

harcamalarında da büyük bir artış meydana geldi. Bu dönemde, 2022 yılında 

kadar genel fiyat seviyesinin değişmemesi diğer iktisat okullarınca endişeye 

gerek olmadığı şeklinde yorumlandı. Fiyatlar artmaya başladığında merkez 

bankaları para politikasını sıkılaştırır ve fiyat artışını durdurur diye 

düşünülüyordu. 

AİÇT perspektifinden durum değerlendirildiğinde, merkez bankaları 

faizleri yükseltmek için genel fiyat seviyesindeki artışı beklediklerinde çok geç 

kalınmış olur. Ekonominin üretim yapısı bozulmuş, krizin temelleri atılmıştır. 

Faiz oranlarındaki yükseliş ancak yeni krizin çok yaklaştığının habercisidir. 

Günümüzde yaşanan gelişmeler AİÇT’nin öngörüsünün haklı olduğunu ortaya 

koyuyor.  
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