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Özet 

Piyasa süreci teorisi, Avusturya ktisat Okulu gelene inin takipçileri taraf ndan, 
somut piyasalar  aç klayabilmek amac yla neo-klasik fiyat teorisine alternatif olarak 
geli tirilmi tir. Denge kavram na yo unla an neo-klasik analizin tersine piyasa süre-
ci teorisi, dengesizli i ve dengeye yönelimi incelemeye çal r. Bunu yaparken, neo-
klasik iktisad n fiyat teorisinde görmezden gelinen k s tl  bilgi, zaman n getirdi i 
belirsizlik ve piyasada olu an belirsizlikleri gidermede giri imcili in rolü 
IsraelKirzner’ n analizinin temellerini olu turur. Çal mada Kirzner’ n rekabet ve 
giri imcilik teorisi, Mises ve Hayek’in katk lar yla birlikte ele al nmaktad r. Çal -
ma, bu yönüyle Kirzner’ n piyasa süreci teorisine bir giri  niteli i ta maktad r.  

Anahtar Kelimeler: piyasa süreci, Avusturya iktisat okulu, Israel Kirzner, giri imci-
lik, denge analizi 

JEL Sınıflaması:B31, B53, D83  
 

Dynamic competition and enterprising discovery: Kirzner’s market process 
theory 

Abstract 

Market process theory is designed by the followers of Austrian School tradition as 
an alternative to neo-classic price theory in order to explain perceptible markets. 
Contrary to neo-classic economy which focuses on the concept of equilibrium,  
market process theory seeks to explore unequilibrium and direction to equilibrium. 
While doing so, the role of enterprenuer in dealing with limited information which is 
not taken into consideration in the price theory of neo-classice conomy, uncertainty-
because of time and uncertainty which occurs in market underpins IsraelKirzner's 
analyses. In the study, Kirzner's competition and entrepreneurship theory is dis-
cussed with the contributions of Misesand Hayek. The study constitutes an introduc-
tion to market process theory of Kirzner. 

Keywords: market process, Austrian school, Israel Kirzner, entrepreneurship, equili-
brium analyze 
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1De erli ele tiri ve yorumlar ndan dolay  Yard. Doç. Dr. N. Emrah AYDINONAT’a te ekkür 
ederim. 
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1. Giri  

ABD’de emlak piyasas nda ç k p dünyaya yay lan küresel kriz sonra-
s nda ana ak m iktisat teorisi ciddi ekilde sorgulanm  ve iktisadi sü-
reçleri aç klama noktas nda alternatif yakla mlara yönelim a rl k 
kazanm t r. Özellikle Avusturyac  konjonktür dalgalanmalar  teorisi-
nin küresel krizi aç klamak konusunda yetkin oldu u iddia-
s (Bocuto lu ve Ekinci, 2010), Avusturya ktisat Okulu’nun ö retile-
rini2 yeniden gündeme getirmi , bu ba lamda gelene in öncü isimleri 
tekrar popüler hale gelmi tir. Avusturya iktisad n n tezlerinin anla l-
mas , her eyden önce gelene in “piyasa” kavram na yakla m n n 
anla lmas n  gerektirir.  

Modern iktisat biliminin ilgi alan na dâhil olan konularda, iktisatç lar 
aras nda oldukça farkl  yakla mlar olsa da, piyasalar  aç klamada te-
mel arz-talep kanununun yayg n bir genel kabule sahip oldu u söyle-
nebilir. Dünyan n her yerinde iktisat ö rencilerine okutulan mikro 
iktisat ders kitaplar nda neo-klasik iktisad n temel varsay mlar ndan 
hareketle arz ve talebin olu umu ve kanunun bir sonucu olarak i leyi-
ine müdahale edilmemi  piyasalarda olu an optimum bir dengeden 

söz edilir. Dahas , bu çal mada konu edinilen Kirzner da, kendi teori-
sine yap lan ele tirileri cevaplad  bir makalesinde (Kirzner, 2001a), 
neo-klasik arz-talep kanununun önemini belirtmek için “e er ö renci-
ler ekonomiden sadece bir derse tabi tutulmak zorunda olsayd ; 
umard m ki bu ders klasik arz ve talep dersi olsun” yazm t r. Bütün 
bunlara ra men, ana ak m iktisad n arz-talep dengesinin olu umuna 
ili kin ikna edici bir aç klama yapamamas , gerçek piyasalar  anlama 
çabas nda bizi yanl  sonuçlara ula t rabilir. Piyasalarda denge, belirli 
ko ullar ve a amalar gerektiren bir süreç sonucunda olu tu undan, 
dengeyi aç klamak için, dengenin gerektirdi i ko ullar ve a amalara 
ili kin ikna edici bir argüman sunulmas  gerekmektedir. Avusturya 
Okulu aç s ndan ana ak m iktisat teorisindeki eksik halka, ana ak m 
iktisad n dengeye yönelim hakk nda herhangi bir teorik tart maya 
girmemesidir.   

                                                 
2Avusturya ktisat Okulu’nun temel fikirleri, tarihsel geli imi, metodolojisi ve iktisadi dü ün-
ceye katk lar  için Kirzner (1994), Yay (2004) ve Acar (2010)’a bak labilir. 
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Bu çal mada Avusturya ktisat Okulu gelene inin “piyasa süreci” 
teorisi Kirzner’ n rekabet ve giri imcilik anlay yla ele al nacakt r. lk 
olarak “piyasa süreci” analizinin yerle ik piyasa analizinden fark  or-
taya konacak, daha sonra Avusturyac  gelene in öncü iki dü ünürü 
olan Ludwig vonMises ve Friedrich A. vonHayek’in piyasa süreci 
teorisine yapt  katk lar incelenecektir. Son olarak Kirzner’ nneo-
klasik piyasa analizine kar  Mises ve Hayek’in teorilerinden yola 
ç karak geli tirdi i rekabet ve giri imcilik teorisi anlat lacakt r.  

 

2. Piyasa SüreciveKirzner’ n Dü ünsel Öncüleri 

Piyasa süreci teorisi (dinamik rekabet ve giri imsel ke if piyasa süre-
ci), kökenleri Carl Menger’e dayanan ve iktisat literatüründe Avustur-
ya ktisat Okulu olarak nitelendirilen gelene in metodolojisi ve fikir-
leri üzerine kurulmu tur. Önceleri merkezi planl  ekonomiye ve 
Keynesyen müdahale politikalar na ele tirilerle ba layan piyasa süreci 
yakla m , Mises, Hayek ve Kirzner’ n önemli katk lar  sonucunda 
zamanla temel prensipleri üzerinde ayr nt l  aç l mlar n yap ld  genel 
bir teori halini alm t r. Teorinin ay rt edici özelli i, iktisadi faaliyetle-
ri aç klarken matematiksel modeller kullanarak denge kavram na yo-
unla mak yerine sübjektif bir yakla mla analizin merkezine “amaçl  

insan eylemi”ni oturtarak piyasalar n olu umunu incelemesidir.  

Piyasa süreci teorisine göre bireyler amaçlar na ula mak için plan 
(planned activity) yapar, bu planlar n  s n rl  bilgileri ve sürekli de i-
en zaman içinde gerçekle tirirler. Teorinin analize zaman boyutunu 

eklemesi, bireylerin ö renme süreçlerini ve tecrübe yolu ile elde edi-
len bilgi birikimini de piyasa sürecine dahil eder. Bunun anlam , piya-
san n devaml  de i im halinde olan ve sürekli olarak evrilen bir süreç 
olmas d r. “Süreç” kavram n n do al uzant s , herhangi bir piyasada 
olu an optimum fiyat ve miktar bile enini ifade eden noktan n önce-
den herhangi bir ekilde bilinememesidir. ktisadi aktörler taraf ndan 
gerçekle tirilen her yeni faaliyet, yeni planlara ve bilgi birikiminde 
de i imlere yol açar (O uz, 2005: 256). Piyasada sürekli olarak mey-
dana gelen de i imler, beklentileri, planlar  ve var olan bilgiyi yeni-
den de i tirece inden herhangi bir zamandaki denge fiyat n  ve mikta-
r n  bulmaya çal mak da anlam n  kaybetmektedir. Denge de erlerini 
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bulmak yerine Avusturya ekolü, bireysel piyasa kat l mc lar n n karar-
lar n n birbirleriyle nas l uyumlu hale geldiklerini sorgulamay  esas 
al r. O uz’un (2005: 247) deyi iyle iktisadi analizin temel problemi 
sürekli de i en bir ortamda ya ayan ve k smen bilgisiz olan insanlar n 
piyasada nas l davrand klar  ve nas l düzen içerisinde i leyen bir eko-
nomi ortaya ç karabildikleridir. Bu bak  aç s na göre piyasa ekono-
misinin esas i levi de, modern ders kitaplar nda yazd  gibi veri/k t 
kaynaklar n etkinli ini sa lamak de il; toplumdaki bireylerin iktisadi 
bilgileri, kararlar  ve faaliyetleri aras ndaki koordinasyonu sa lamakt r 
(Kirzner, 1973: 6).  

Piyasa süreci teorisinin bilgi ve piyasa anlay lar na ili kin bu farkl  
yakla m , onu, rekabet, giri imcilik ve denge kavramlar na bak  nok-
tas nda neo-klasik teoriden oldukça farkl  sonuçlara ve aç l mlara gö-
türmektedir. Genel çerçeve olarak Kirzner (1973)’da de erlendirilmi  
olan piyasa sürecinin denge anlay na girmeden önce teorinin beslen-
di i iki temel kayna a, Mises ve Hayek’in katk lar na bakal m.  

 

2.1. Mises’inpiyasa anlay  ve giri imcili i 

Mises, bir sosyal sistem olan piyasa ekonomisini, “praksiyoloji” 
(praxeology) ad n  verdi i “insan davran lar n n genel bilimi” anlay -

ndan hareketle aç klam t r. ktisat ise insan davran lar nca ekille-
nen bir sosyal bilim oldu undan, praksiyolojinin bir alt dal d r. 
Praksiyoloji, iktisad n tamamen aksiyomatik mant a dayal  teoriler-
den olu mas n  ve ampirik test edebilirli in gereksizli ini savunan bir 
metodolojik yakla md r (Yay, 2004: 11).  

Praksiyolojinin temel hareket noktas , “insan eylemde bulunur” 
önermesidir. Bireyin temel hareket güdüsü ihtiyaçlar n  kar lamak ve 
içinde bulundu u durumu iyile tirmektir. Bu amaca uygun olarak bi-
reyler, o anda piyasa hakk nda sahip olduklar  bilgi k s tlar  çerçeve-
sinde, araçlar aras nda rasyonel tercihte bulunurlar. Neo-klasik iktisa-
d n “rasyonel birey” varsay m n  k s tl  araçlar alt nda optimal karar  
veren “homo-economicus” kavram nda soyutla t rd  göz önünde 
bulunduruldu unda, Mises’in yakla m  farkl  bir perspektif sunmak-
tad r:  
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“[...] bireyin amaçl  davran ta bulunma postülas , neo-
klasik iktisattaki, kar la t  tercihler demeti hakk nda 
tüm bilgiye sahip, zevkleri veri, tercihleri aras nda tutarl -
l k olan, zaman ve zevklerdeki de i melerin kendisine d -
sal kabul edildi i rasyonel bireyle kar t r lmamal d r. Bi-
reyin kendini daha iyi bir durumda sayaca  bir amac  
seçmesi ve seçti i araçlar n bu amaç için uygun oldu unu 
dü ünmesi, bunlar n a posteriori böyle olaca  anlam na 
gelmez. Dolay s yla, sonuçta amaçlanan n gerçekle me-
mesi oldukça mümkündür.” (Yay, 2004: 12) 

Praksiyoloji, bireylerin tercih ettikleri eylemin ba ar  veya ba ar s zl -
, do rulu u veya yanl l  konusunda hiçbir ey söylemez. Mises’in 

insan eyleminin rasyonel olmas ndan anlad , o eylemin rasyonel bir 
varl n eylemi olmas d r, bireyin d ndaki bir akl n söz konusu ey-
lemin akli say lmas  için koyabilece i k staslara uygun olmas  de il-
dir. “Nitekim Mises, bir bireyin eylemlerinin mutlak rasyonelli inin o 
bireyin kendi s n rlar  çerçevesindeki bir rasyonellik oldu unu ve hiç 
kimsenin buna dayanarak kendi ölçülerini ve de er sistemlerini ba -
kalar na empoze edemeyece ini, evrensel geçerlili i olan zorlay c  
de er sistemleri geli tiremeyece ini vurgular” (Yayla, 2002: 188).  

Öte yandan tüm iktisadi faaliyetler zaman al r ve bireylerin faaliyetleri 
zaman n getirdi i belirsizlik içerisinde sürekli de i me e ilimindedir. 
Belirsizlik alt nda rasyonel karar vererek piyasa sürecini ekillendiren 
unsur “giri imcilik”tir. Giri imci, tüketicilerin tercihlerini ve talepleri-
ni iyi okumas  ve kendi üretim kararlar n  buna göre ekillendirmesiy-
le piyasa sürecini yönlendirir. Bu anlam yla da piyasa ekonomisinin 
olmazsa olmaz unsurlar ndan biridir. Bununla birlikte Mises giri imci-
li e, yerle ik anlam ndan oldukça farkl  bir ekilde yakla r. Mises’e 
göre kâr pe inde ko an spekülatif faaliyet, giri imcili in özünü olu -
turmaktad r. Yay’dan (2010: 38) aktar rsak Mises’e göre “iktisatta 
giri imcilerden söz edildi inde insanlar de il, belirli i levler kastedi-
lir. Giri imcilik, piyasadaki de i melere/geli melere göre faaliyette 
bulunma anlam n  ta r.” Bu nedenle giri imci denilince kapitalist, 
yönetici, i veren veya üretici akla gelmemelidir. Bu aktörlerden her 
biri piyasadaki de i melere göre kararlar n  ve faaliyetlerini ekillen-
dirdikleri takdirde az ya da çok giri imci say l r (Yay, 2010: 38).   
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Mises’in modelinde giri imcilik, özel mülkiyet ve fiyat mekanizmas  
unsurlar yla birlikte an l r. Piyasa sürecinde fiyat mekanizmas  neyin, 
ne kadar üretilece i ve tüketilece i konusunda sinyal gönderir. Bir 
mal veya hizmetin üretim miktar  tüketicilerin ihtiyaç duyduklar ndan 
fazlaysa, yani arz talebi a m sa fiyatlar dü er; o mal n veya hizmetin 
üretilmesinden kaynaklanan kâr olanaklar  azal r ve giri imciler ba ka 
mallar n üretimine yönelir. Tersi durumda, yani talep arz  a m sa 
fiyatlar yükselir, o piyasadaki kâr olanaklar n  fark eden üreticiler ilgi-
li piyasaya dâhil olarak üretimi art r rlar; bunun do al sonucu da fiyat-
lar n dü mesi ve arz-talep dengesinin sa lanmas d r (Kirzner, 2000: 
67).  

Arz-talep dengesinin olu mas  aç s ndan ilk bak ta Mises’le yerle ik 
iktisad n arz-talep dengesi aras nda bir fark yok gibi görünür. Gerçek 
dünyada fiyatlar, Mises taraf ndan, bir arz-talep dengesini yans t yor 
olarak tan mlan r; bu fiyatlar fiilen talebin büyüklü ü ile arz n büyük-
lü ünü e itler, engellenmemi  piyasada arz ve talebin e it oldu u se-
viyeden herhangi bir sap  kendi kendine ortadan kald r r. Ancak, 
Mises’e göre ayn  zamanda veri bir tarihteki piyasa fiyatlar , “nihai 
hareketsizlik durumu”nu karakterize eden hayali fiyatlar n aksine, 
“yanl  fiyatlar” olarak görülür (Aktaran, Kirzner, 2010: 8):  

“Bu yanl  fiyatlar  tadil eden ve bu fiyatlar n, tüketicile-
rin temel te kil eden tercihlerini daha yak ndan ve ‘do ru 
olarak’ yans tan fiyatlarca yerlerinden edilmelerini temin 
etmeye e ilim gösteren ey, kâr pe indeki giri imcilerce 
yönlendirilen, i te bu piyasa sürecidir. Bu süreci te vik 
eden ey, mevcut piyasaca yarat lan kaynak da l m  dü-
zeninin ‘ideal’ bir durum olmad n n giri imcilerce fark 
edilmesidir.” 

Buradan hareketle Mises’in piyasa anlay nda iki farkl  denge oldu-
unu görüyoruz: Bir yanda engellenmemi  piyasada k sa dönemde 

olu an “basit hareketsizlik durumu”, di er yanda nihai anlamda de i-
imin olmad , fiyatlar n istikrarl  oldu u “nihai hareketsizlik duru-
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mu” (düzenli olarak ayn  ekilde dönen ekono-
mi/evenlyrotatingeconomy) söz konusudur.3 

Mises’in dünyas nda sürekli dengede olan “arz-talep”, ana-ak mdaki 
gibi arz-talep e rilerine tekabül etmez. Herhangi bir durumda, var olan 
kar l kl  yarar sa layacak ticaret olas l klar n n fark nda olan potansi-
yel i lemcilerin bu f rsattan faydalanmak üzere harekete geçirilecekle-
rine i aret eder. Bir kez bu f rsatlar yakaland nda ve kullan ld nda 
piyasa faaliyeti durur ve “basit hareketsizlik durumu”na ula l r 
(Kirzner, 2010: 9). Öte yandan ula lan bu “basit denge”, gelecek 
hakk nda belirsizliklerin ortadan kalkt , ideal kaynak da l m n n 
oldu u, fiyatlar n sürekli istikrara sahip oldu u bir mükemmel durum 
tasviri de ildir; zaten Mises’e göre bu durum pek olas  de ildir. An-
cak böylesi mükemmel bir durumun (nihai hareketsizlik durumu) 
Mises’in dü ünce sisteminde önemli bir yeri vard r. Bu durum, bir 
kar la t rma ve hareket noktas d r. Giri imciler taraf ndan yönlendiri-
len piyasa süreci, sistemi bu noktaya do ru yöneltme e ilimindedir. 
Bu e ilimYay’ n (2010: 34-35) aktard na göre “[...] empirik bir 
gerçek de il, praxeology teorisinden ç kar lan a priori bir ilkedir: 
nsanlar var olan rahats zl klar  gidererek belirli bir huzura varmay , 

de i ime/faaliyete gerek kalmayacak durgun bir duruma geçmeyi ar-
zularlar.” 

2.2. Hayek’inpratik bilgi anlay  ve toplumdaki bilginin koordi-
nasyonu 

Piyasa süreci teorisinin en önemli unsurlar ndan bir tanesi de 
Hayek’in üzerinde önemle durdu u pratik bilginin iktisadi faaliyetler-
deki rolü noktas ndad r. Hayek pratik bilgi üzerine yazd  makaleler-
de, rekabetin olmad  bir ortamda toplumda var olan bilginin tümü-
nün koordine edilemeyece ini; dolay s yla toplumun iktisadi proble-
minin yaln zca verili kaynaklar n nas l da t laca  de il, toplam ola-
rak hiç kimseye verilmeyen bilginin kullan m  oldu unu iddia etmi tir 
(Hayek, 2007: 166). Bilginin toplumda kullan m na geçmeden önce 
Hayek’in pratik bilgi anlay n  aç klamak gerekir.  
                                                 
3Mises’in “basit hareketsizlik durumu”yla ilgili dü ünceleri tart mal d r. Joseph Salerno, 
“basit hareketsizlik durumu”nda olu an fiyatlar , dengeden sapmalar  ortadan kald rma nokta-
s nda “piyasay  dengeleyici fiyatlar” olarak nitelendirirken (Aktaran, Kirzner, 2010); Tullock 
(2010), Mises’in “basit hareketsizlik durumu” ile piyasa sürecini çeli ik olarak görmü tür. Biz 
makalenin amac na yönelik olarak Kirzner’ n görü lerini temel al yoruz.  
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Pratik bilgi (practical knowledge), k saca tecrübe ve yeti edinme üze-
rine kurulu olarak, “herhangi bir eyi yapabilmenin” bilgisi olarak 
tan mlanabilir (O uz, 1999: 93). Formel ifade kal plar  içerisinde akta-
r labilen bilgiyi ifade eden teorik bilginin (propositional knowledge) 
aksinepratik bilgi kavram , ya am boyu sürekli olarak bizimle beraber 
olan, gündelik hayat m z  ku atan ve özellikle de sahip oldu umuzun 
fark na varamad m z (tacit) bilgi olarak nitelendirilebilir. Hayek’in 
çal malar nda genel olarak iki tür pratik bilgiye at f yapt n  görüyo-
ruz:  

“Bir yanda, lokal bilgi bulunmaktad r ve bu temel 
(primordial) bir yap ya sahip de ildir. Bunun güzel bir 
örne i bir giri imcinin piyasan n belli baz  noktalar  hak-
k nda sahip oldu u bilgidir. Bu tür bilgiyi, en az ndan teo-
rik bir çerçevede, formel olarak tan mlamak mümkündür. 
Di er yanda, (tacit) bilgi, eyleri yapabilmenin pratik bil-
gisini ifade etmektedir. Bir giri imcinin tecrübesi sayesin-
de bir kâr f rsat n  s radan fiyat farkl l klar ndan ay rt 
edebilmesini sa layan anlay  ve yorumu bu bilgiye at fta 
bulunmaktad r.” (O uz, 1999: 99) 

Bir i çinin bir aletin ne i e yarad na ili kin bilgisi, pratik bilgiyi ifa-
de eder. nsanlarla iyi geçinmek, baz  de erlere önem vermek veya 
herhangi bir eyi yapabilmek hepimiz taraf ndan bilinen; ancak günde-
lik hayat m z içerisinde sahip oldu umuzun fark nda olmad m z 
pratik bilgilerdir (O uz, 1999: 93).4 O uz, pratik bilginin elde edilme-
sini ve hayat m zda kullan lmas n  u örnekle anlat yor: “Mesela, göz-
leri görmeyen bir insan ilk defa bir baston ile kar la t nda onu an-
lamaya çal r. Onun nas l kullan laca n  pratik olarak ö renir, onun 
üzerinde ustala r. Bu ö renme a amas n  geçtikten sonra, ona bir 
daha dikkat etmez. Baston o ki inin d sal varl n n bir uzant s  olur. 
Art k dikkatini bastonun dokundu u eylere yöneltmektedir.” (O uz, 
1999: 94) 

                                                 
4 Yerle ik iktisatta taraflar n mal ve hizmetler hakk nda ayn  bilgiye sahip olmamalar  nede-
niyle bir piyasa ba ar s zl  olarak görülen “asimetrik bilgi teorisi”ne konu edilen enformas-
yon (information) ile Hayek’in pratik bilgi (practicalknowledge) anlay  aras nda kar la t r-
mal  bir analiz için bkz. (Alp ve Karaka , 2008).  
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Yukar da k saca tan mlamaya çal t m z pratik bilginin piyasa süre-
cindeki rolü nedir? Hayek’e göre piyasa sürecinde pratik bilgi, birey-
lerin içinde bulunduklar  durumlar n bilgisini iktisadi faaliyetlerde 
kullanmalar na yard mc  olarak ö renmeyi sa lar. Mesela, giri imci-
nin bir kâr f rsat n  görebilmesi, onun bu f rsat  nas l de erlendirece-
ine dair pratik anlay na ve sahip oldu u tecrübelere ba l d r. Birey-

ler (giri imciler) ekonominin de i ik alanlar na da lm  olarak bulu-
nan f rsatlar  de erlendirerek kâr f rsatlar n  kovalarlar (O uz, 1999: 
95).  

Hayek, çal malar nda bilgi ve giri imcili i bir arada kullanm t r. 
Ona göre mevcut bilginin pratik olan türü, k s tl  ve yereldir. Bilginin 
“pratik” olan k sm  piyasada parçal , da n k ve de i ik noktalarda 
yo unla m ; sürekli de i en ve ayn  zamanda aç k olmayan bir yap -
ya sahiptir (Alp, 2010: 179). Bilginin da n kl  her ekonomik duru-
mun kendine has özellikler ve pratik bilgiler ta mas  nedeniyledir. 
Aç k olmamas ndan kas t da kendi ba lam  içerisinde anlaml  olan 
pratik bilginin, ba lam d na ç kt nda belirsiz, anla lamaz veya 
ifade edilemez (inarticulate) olu udur (O uz, 1999: 100). Bu ortamda 
piyasa süreci giri imcilere ke if imkan  vererek, rekabet ve fiyat me-
kanizmas  ile bireyler aras ndaki bilgi farkl l n  i leyerek, faaliyet ve 
amaçlar  koordine eden dinamik bir araç i levi görür (Alp, 2010: 179-
180). Bu anlamda toplumdaki bilgi, sadece piyasa arac l  ve piyasa-
da olu an fiyat mekanizmas  ile koordine edilebilir ve insanlar n kul-
lan m na haz r hale gelebilir.  

Hayek, merkezi planl  ekonomileri de bu anlay tan hareketle ele tir-
mektedir. Pratik bilgi parçal , da n k, ifade edilemez oldu undan, 
do as  gere i istatistiklere giremez; dolay s yla istatistikî olarak mer-
kezi otoriteye aktar lamaz (Hayek, 2007: 169-170).   

3.KIRZNER’IN P YASA SÜREC  TEOR S  

Mises’in ö rencilerinden olan Kirzner, neo-klasik iktisad n denge teo-
risi üzerine yo unla m t r. Neo-klasik iktisad n piyasada bireylerin 
bilgiye an nda ve maliyetsiz olarak ula t klar  varsay m na kar n, 
Kirzner piyasan n ayn  zamanda bir ö renme süreci oldu una dikkat 
çekmi tir. Kirzner’a göre piyasa, birbirlerinden farkl  bilgi düzeylerine 
sahip, kâr f rsatlar n  kovalayan giri imcilerin etkin üretimi gerçekle -
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tirmeye çabalad klar , bu çabalar sonucu ekillenen arz ve talep e rile-
rinin sürekli olarak dengeye do ru hareket etti i dinamik bir süreçtir. 
Bu anlamda Kirzner, piyasa süreci teorisinde Hayek’in bilginin da -
l m , koordinasyonu ve bir ke if süreci olarak rekabet kavram  ile 
Mises’in giri imci teorisini birle tirmeye çal yordu (O uz, 2001).  

Kirzner, 1973 y l nda kaleme ald  “Rekabet ve Giri imcilik” 
(CompetitionandEntrepreneurship)adl  eserinde neo-klasik denge teo-
risini, iktisadi hayat  ve piyasay  anlamak noktas nda tart maya aç-
mak istemektedir. Onun amac , piyasa kavram n  bir süreç olarak de-
erlendirerek, sürecin içinde rol oynayan rekabet ve giri imcilik un-

surlar n  anlatmakt r (Kirzner, 1973: 7). Bu bölümde önce 
Kirzner’ nneo-klasik teoride eksik gördü ü noktalar tam bilgi ve tam 
rekabet varsay mlar ndan yola ç k larak anlat lacak, ard ndan 
Kirzner’ n giri imcilik ve rekabet anlay  de erlendirilecektir. 

3.1. Neo-Klasik denge analizi ve piyasa süreci 

Arz-talep kanununun alt nda yatan temel önerme, herhangi bir zaman-
da, ‘çok yüksek’ bir fiyat n potansiyel sat c lar  mallar n  satamad kla-
r  için; ‘çok dü ük’ bir fiyat n potansiyel al c lar  da almak istedikleri 
mallar  sat n alamad klar  için piyasadan çekilmelerinde yatar. Bütün 
bu al c  ve sat c lar  bulu turan bir ‘do ru fiyat’ vard r, buna ‘piyasa 
denge fiyat ’ denir (Kirzner, 2000: 67). Kanun, serbest piyasada denge 
fiyat na do ru güçlü bir yönelim olu aca  meselesi etraf nda ekille-
nir, bu durum Smith’in ‘görünmez el’inin de bir sonucudur. Tam da 
bu önermenin geçerlili i noktas nda Avusturya ekolü, geleneksel ikti-
sattan ayr l r.  

Ana ak m iktisat, homojen mal üreten birçok firman n olu turdu u 
tam rekabet, karar birimlerinin tam bilgiye sahip olmas , i lem mali-
yetlerinin s f rl , analizi zaman kavram ndan soyutlamas  gibi varsa-
y mlar yla bize dengenin nas l olu tu una ve dengeleme sürecine dair 
bir aç klama yapmaz. Genel denge teorisyeni Walras’a göre, “bireyler 
piyasaya baz  mal stoklar  ile ve ticaret amac yla gelirler. Onlar n bu 
tavr na ba l  olarak fiyatlar olu ur. E er arz ve talep bu fiyatlarla 
birbirine e it olursa hemen bir denge durumu ortaya ç kar.  ayet arz 
ve talep birbirine e it de ilse, bireyler kendi aralar nda yeni sözle -
melere yönelir ve bir süre sonra talep ve arz  e itleyen denge fiyat na 
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ula l r. Sonuçta piyasa(lar) dengededir ve yeni bir denge noktas  bi-
lindi i zaman bireyler hemen o noktaya geçerler.” (Aktaran, Alp ve 
Karaka , 2009: 15). Alp ve Karaka ’a göre bu yakla m piyasa süreci-
nin varl n  ve dolay s yla rekabetin i lerlili ini aç kça d lamaktad r. 
Avusturyac  ekole göre ise arz ve talebin birbirini dengeleyece i 
önermesi, geçerlili ini toplumdaki insan ili kilerini karakterize eden 
kaç n lmaz bilgi eksiklikleri taraf ndan hareket ettirilen piyasa süreci-
nin i leyi inden al r (Kirzner, 2000: 68). Eksik bilgilere sahip aktörle-
rin tercihlerini birbirleriyle uyumlula t rma süreci zaman alaca ndan 
Walras’ n dü üncesinin aksine bireylerin yeni bir denge noktas na 
derhal geçmeleri mümkün de ildir. Ana ak m iktisatta dengeleme sü-
recinin olmay na yönelik bir ele tiriyi Kenneth Arrow dile getirerek, 
standart rekabetçi denge modelinin nas l dinamik hale getirilece i 
konusunu Marshall’ n tek mall  rekabetçi piyasa modelinden hareketle 
tart m t r: 

“Arrow’a göre rekabetçi denge modelinin mant ksal soru-
nu, ‘ekonomide herkes fiyatlar  veri alarak kendi al m sa-
t m kararlar n  al rken, fiyatlara ili kin karar  kimin ala-
ca n n belirsiz olmas d r.’ Arrow, bu sorunu ‘tam rekabe-
tin yaln zca denge durumunda geçerli oldu u’ varsay m  
ile a ar. Dengeleme/dengeye yönelme sürecinin de, denge-
sizlik durumunda, negatif e imli talep e risine sahip her 
üreticinin ‘tekelci’ gibi davranarak optimal fiyat ve miktar 
bile imini aramas  ve di er tekelci üreticilerin davran la-
r n  gözlemlemesi ile yarat laca n  ileri sürmü tür. Arrow 
ayr ca dengesizli in söz konusu oldu u bir tam rekabet pi-
yasas  olamayaca n  ileri sürer.” (Yay, 2010: 34) 

Avusturya ekolünün dengeleme sürecine ili kin yorumu, rekabet kav-
ram n  neo-klasik analizden farkl  bir ekilde ele almas na dayanmak-
tad r. Bilindi i gibi neo-klasik iktisatta tam rekabet kavram  u ko ul-
lar n e anl  ekilde gerçekle mesine ba l d r (Alp ve Karaka , 2009: 
13): (i) Piyasada çok say da al c  ve sat c  olmas  (atomisite ko ulu); 
(ii) Piyasaya giri -ç k lar n serbest olmas  (mobilite ko ulu); (iii) 
Al veri e konu olan mallar n ayn  nitelikte olmas  (homojenlik ko u-
lu); (iv) Karar birimlerinin tam bilgiye sahip olmas  (aç kl k ko ulu). 
Modele göre bu varsay mlar geçerli oldu unda, tam rekabet gerçek-
le mi  olacak ve piyasa dengede olacakt r. Avusturyac  ekole göre ise 
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rekabet sürecinde sonuçlar n önceden görülememesi söz konusudur, 
aksi halde rekabete gerek kalmazd . Rekabetin önemi, sonuçlar n  ön-
ceden göremedi imiz bir olgunun, ke if sürecini beraberinde getirme-
sinde yatar. Hayek’e göre ekonomi teorisi modeller olu turarak bu 
ke if sürecini inceleyebilir ancak modelden ç kan sonuçlar suni olarak 
kurulan yap larda test ettirilse bile gerekli bilginin tamam na sahip 
olunamad ndan gerçek hayatta teste tabi tutulamazlar (Alp ve Kara-
ka , 2009: 14-15). 

Öte yandan ana ak m denge analizinin tam rekabet modelinde giri im-
cinin rolü do ru tan mlanmam t r. Denge noktas nda bütün piyasa 
kat l mc lar n n kararlar  tamamen birbiriyle uyumlula t ndan, al c -
n n karar yla sat c n n karar  birbirine tekabül etti inden, cevaplanma-
yan istek ve gerçekle meyen plan kalmad ndan giri imciye ihtiyaç 
da yoktur. Bir ba ka deyi le, giri imci, potansiyel sat c lar n ve potan-
siyel al c lar n yarataca  olanaklar  ke fetmekten yoksundur (Kirzner, 
1973: 27). Bu yüzden giri imci, piyasa bilgisizli i taraf ndan meydana 
gelmi  koordinasyon eksikli ine ve kaynaklar ile üretimdeki etkinsiz-
liklerin yeniden tahsis edilerek düzeltilmesine katk  sa layamaz. Den-
ge vurgusu yapan egemen iktisat, bu nedenle dengeye do ru yöneli i 
sa layan dinamik olarak giri imcinin rolünü gözden kaç r r (Kirzner, 
1973: 26-27).  

Piyasa sürecinde ise ana ak mda tan mlanm  olan denge ya analitik 
olarak mevcut de ildir, ya da mükemmellikten uzakt r (Tullock, 
2010). Piyasa sürecinde önemli olan denge noktas  de il, denge d  
durumlard r. Belli bir zamanda piyasada teknoloji, tüketici tercihleri, 
üretim miktar  gibi temel verilerde de i iklik olmasa bile; piyasa kat -
l mc lar n n alm  oldu u kararlar, sistematik olarak ilerleyen süreç-
lerdeki kararlar  etkileyecektir. Çünkü her yeni dönemde, bir önceki 
döneme k yasla, karar birimleri edindikleri tecrübeyle piyasa bilgisiz-
liklerini (market ignorance) giderecek ve daha önce vermi  olduklar  
yanl  kararlar , di er kat l mc lar n verdi i do ru kararlar  dikkate 
alarak de i tireceklerdir (Kirzner, 1973: 10). Bu da ister istemez iki 
dönem aras nda piyasan n yap s n  de i tirecektir. Piyasa sürecinde 
her yeni dönemde piyasaya ili kin bir bilgisizlik giderildi inden ve bir 
önceki dönemdeki eksiklik kapat ld ndan dura an bir dengeden söz 
etmek mümkün de ildir, dengeye do ru sürekli bir yönelim söz konu-
sudur.  
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3.2. Rekabet ve giri imcilik 

Kirzner’a göre dengeye do ru olan bu sürekli yönelim, giri imcilerin 
kâr f rsatlar n  sürekli olarak kovalamas ndan kaynaklan r. Ekonomi-
deki dengesizliklerden kaynaklanan kâr f rsatlar  herkes taraf ndan 
fark edilmez. Giri imci, zamanlar aras  geçi te ortaya ç kan bu f rsat-
lar  herkesten önce fark ederek de erlendirir. Bir dönemde piyasa kat -
l mc lar ndaki bilgisizlikten olu an alternatif kâr imkânlar n  fark eder, 
sonraki dönemde bu bo lu u doldurarak ekonomiyi dengeye do ru 
götürür (O uz, 2001a: 87). Mises’te giri imcilikten bahsedildi inde 
belli yetilere sahip insanlar n de il, her insanda az ya da çok bulunan 
i levlerin kastedildi i hat rland nda, Kirzner’da giri imcili in 
Mises’te ele al nan giri imcilikten farkl  bir boyut kazand n  görüyo-
ruz.5Kirzner’ ngiri imcilik teorisinin temeli göz aç kl k (uyan k-
l k/alertness) kavram nda gizlidir. Kirzner’a göre göz aç kl k, piyasa-
daki kâr olanaklar n  fark edebilme yetisidir. Giri imciyi di er birey-
lerden ay ran özellik de gözü aç k olmas  ve kâr f rsatlar n  herkesten 
önce fark etmesidir.6 

Öte yandan giri imcili in ekonomiyi dengeye do ru ta mas  piyasa 
sürecinin rekabetçi yönünü gösterir. Bu anlamda rekabet ve giri imci-
lik birbirinden ayr  olarak ele al namaz. Kirzner’ n (1973: 17) ifadele-
riyle söylersek, “Rekabet, giri imci piyasa sürecinin do as nda sakl -
d r; tersiyle ifadeyle edersek, giri imcilik, rekabetçi piyasa sürecinde 
gizlidir.” 

Ders kitaplar nda “piyasada üretilen mallar n fiyatlar  ve kalitesini 
etkileyebilecek herhangi bir gücün yoklu u” eklinde tan mlanan tam 

                                                 
5Avusturyac  ekolden beslenmi  olup, yerle ik iktisattan oldukça farkl  bir giri imcilik teorisi 
geli tiren Schumpeter’e de de inmekte fayda var. Kirzner’ n giri imcisiyle Schumpeter’in 
giri imcisi aras ndaki fark k saca ilkinde giri imcinin dengeye do ru yöneli i sa layan aktör 
olmas , ikincisinde giri imcinin dengeyi bozan aktör olmas  eklinde nitelendirilebilir. Öte 
yandan, Schumpeter’de giri imciler teknoloji rekabeti yaparken, Kirzner fiyat rekabeti nokta-
s nda yerle ik iktisatla ayn  görü tedir. Her iki rekabet türüyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. 
(Kirzner, 1973: 125-131) 
6Kirzner’ n giri imci davran n  aç klarken kulland  f rsatç l k (alertness) kavram  ile i lem 
maliyetleri iktisad n n kurucusu olarak kabul edilen OliverWilliamson’ n f rsatç l  
(opportunism) birbirine kar t r lmamal d r. Kirzner’da kâr f rsatlar n n görülmesi planl  bir 
dü ünmenin sonucu olarak görülmez. Örne in giri imci, caddede duran paray  bulmak gibi 
tamamen tesadüfî bir ekilde kâr f rsat  ile kar la abilir. Williamson’ n f rsatç l ndan kas t 
ise bireylerin “s n rl  rasyonellik”le hile amac yla kendi ç kar  pe inde ko mas d r (Y lmaz, 
2002).  
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rekabet, neo-klasik analizde arz-talep kanununun özünü olu turur ve 
devlete rekabeti korumak için anti-tekel politikalarla piyasalara müda-
hale etme görevini yükler. Bu tip bir tam rekabet varsay m , Kirzner’a 
göre sadece analizin gerçek d  olmas n  beraberinde getirmez; bu 
varsay m ayn  zamanda arz-talep kanununun tüm ekonomik içeri ini 
de yok eder.  Kirzner (2000: 69-70)’a göre “Tam rekabetçi bir piya-
sada, tek olas  fiyat n denge fiyat  oldu unu göstermek, ba lang çta 
varsay lan durumu anlams zca yeniden ortaya ç karmaya çal makt r. 
[…] arz ve talep e rilerinin kesi ti i denge noktas n n d ndaki bir 
nokta ancak tam rekabet durumunu tan mlayan artlardan baz s  ya 
da hepsini iptal etmek suretiyle analitik olarak var olabilir.” Bu du-
rumda (tam rekabet artlar n n baz s n n olmad  durumda) ise den-
geye do ru yöneli  zaten söz konusu olmayacakt r.  

Kirzner’da rekabetçi piyasa, hiçbir kat l mc n n piyasa gücüne sahip 
olmamas  olarak de il, hiçbir kat l mc n n piyasaya giri te piyasa d  
engellerle kar la mamas  olarak tarif edilir. Burada “piyasa d  en-
gel”den kas t i lem-üretim maliyetlerinin yüksekli i de il, devlet tara-
f ndan getirilen “piyasaya giri  engelleri”dir (Kirzner, 2001: 70). Çün-
kü bir piyasaya girmek demek, bir kimsenin bu giri i ekonomik olarak 
cazip bulmas  durumunda piyasaya girmek demektir. lgili üretim ma-
liyetlerini üstlenmeden piyasaya girebilmek zaten söz konusu de ildir. 
Bir giri imci yapaca  yat r m n beklenen getirisi, katlanaca  maliyet-
lerden yüksekse o yat r m  yapma karar  alarak piyasaya girece inden 
ve aksi halde zaten piyasaya girme karar  vermeyece inden, “üretim 
maliyetlerinin yüksekli i” rekabeti engelleyen bir unsur olamaz 
(Kirzner, 2001: 70).  

Üretim maliyetleri d nda, klasik görü te üreticilerin “kötü niyetli” 
kar maksimizasyonu çabalar  (firmalar n damping politikalar , irket 
birle meleri, ortak fiyat belirleme gibi) sonucu piyasan n (yerle ik 
iktisad n kavram çerçevesinde) rekabetçilikten uzakla mas ; Kirzner 
(2001: 71)’a göre tamamen giri imcilerin rekabetçi hareketleri olarak 
görülür ve etkinli e do ru bir yöneli i ifade eder. Örne in neo-klasik 
analizde anti-rekabetçi olarak nitelendirilen irket birle meleri, 
Kirzner’a göre üretimde dü ük maliyetlere ula ma çabas d r ve reka-
betçidir. Özetle, firmalar n geleneksel kavramsalla t rmada “anti-
rekabetçi” olarak nitelendirilen ad mlar , piyasa süreci teorisinde “po-
tansiyel rekabet” imkânlar  ve ke if sürecinin ba lang c  olarak de er-
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lendirilir (Kirzner, 2001). Ancak buradan piyasalar n bütün insani 
problemlere mükemmel çözümler üretece i, müdahale edilmemi  bir 
piyasada mutlak etkinli in sa lanaca  gibi bir sonuç ç karmak yanl  
olur. Kirzner’ n analizinde kastedilen, devletin piyasada tam rekabetin 
olmamas ndan kaynaklanan etkinsiz durumlar  düzeltmek amac yla 
piyasa sürecine müdahale etmesinin, ilgili alandaki o etkinsizli i orta-
dan kald racak olsa da, ba ka alanlarda yeni etkinsizliklere yol açaca-

d r (O uz, 2005: 259). 

4. Sonuç 

Avusturyac  gelene in neo-klasik denge analizine yöneltti i yukar da-
ki ele tiriler, ba ta Kurumsalc  ve Post Keynesci olmak üzere farkl  
ekoller taraf ndan da dile getirilmektedir. Avusturya Okulu, Kirzner’ n 
rekabet ve giri imcilik üzerine yapt  çal malarla bir ad m daha ata-
rak neo-klasik iktisad n ele tirisinin ötesine geçmi , bir anlamda kendi 
mikro iktisat teorisini geli tirmi tir. ktisadi süreçleri aç klarken denge 
kavram ndan ziyade dengeye do ru yöneli i incelemeye çal mas , 
bunu yaparken gerçek hayat  d layan varsay mlara ba vurmay p k s t-
l  bilgiye sahip insan tan m ndan hareket etmesi ve neo-klasik analizde 
ihmal edilen giri imcilik, bir süreç olarak rekabet ve toplumdaki bilgi-
nin farkl  birimlerde da n k olmas n  analizin merkezine oturtmas , 
piyasa sürecini ön plana ç karan unsurlard r. Yerle ik iktisad n kavram 
çerçevesiyle ekonomik hayat  aç klarken kendini gösteren bu farkl l k, 
üphesiz onun politika önermelerini de farkl la t rmaktad r. Bu alanda 

umut vadeden çal malar yap l yor olsa da ilgili literatür halen katk  
sunulmay  beklemektedir. 

Son olarak unun belirtilmesi gerekir ki, bu makalenin kapsam  içeri-
sinde bulunan çal ma, Avusturya ktisat Okulu’nun piyasa süreci teo-
risine bir giri  niteli i ta maktad r. Bu makalede piyasa süreci yakla-

m n n Mises-Hayek-Kirzner’dan ibaret olan genel çerçevesini çizil-
mi tir. Piyasa süreci teorisi, burada ele al nandan çok daha geni  kap-
saml  ve gerek metodolojik, gerekse politika önerileri ba lam nda ya-
p lan tart malar  içerisinde bar nd rmaktad r.  
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