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GİRİŞ 

Kapitalizm ve etik üzerine gerçekleşen tartışmalar, değerden bağımsız 

ekonomi yaklaşımı ile yükselişe geçen ekonomi ve etik tartışmalarının
1
 ‘alt 

tartışması’ olarak değerlendirilebilir. Ekonomi ve etiğe farklı yaklaşımlarda genel 

olarak ekonomik sistem içinde yer alan ve eylemde bulunan insanların peşinden 

koştukları amaçlara ulaşmada ortaya çıkan sınırlılıklar, insanlar eylemlerini 

gerçekleştirdikleri an ekonomide mevcut olarak bulunan kaynakların yeterliliğiyle 

dışsal olarak belirlenir. Bu noktada, insanların tercih ettikleri değerlerine ve 

amaçlarına yönelik etik değerlendirmeler, ‘ikincil’ etkinlik ya da verimlilik 

tartışmalarının dışında ayrı bir alan olarak ortaya çıkar.  

Kapitalizm ve etik tartışmalarına gelindiğinde öncelikle belirlenmesi gereken, 

etik ile ilişkisi değerlendirilecek kapitalizmin daha önce hiç yaşanmamış ‘ideal’ bir 

kapitalizm mi, ekonomi teorisyenlerinin ekonomiyi daha iyi kavrayabilmek ve analiz 

edebilmek için oluşturduğu soyut kapitalizm modelleri mi yoksa içinde yaşadığımız 

dünyada gözlemyebileceğimiz kapitalist ekonomik sistemleri mi olduğudur. Bu 

çerçevede, kapitalizmin etik temellerini bulmaya yönelik bu tezde ele alınan 

kapitalizm, dünya üzerinde hiçbir zaman var olmamış ‘ideal’ kapitalizmdir.  

Kapitalizmin etik açıdan değerlendirilmesinde ‘ahlakîlik’ doğrudan 

alternatiflerine başvurularak, temelinde bulunan özel mülkiyet ve serbest piyasa gibi 

kurumların meşrulaştırılmaları yoluyla ya da ‘ortak fayda’, ‘görünmez el’ gibi 

kavramlaştırmalarla elde edilmeye çalışılır. Kapitalizme yönelik gayrîahlakîlik 

                                                 

1
 Etik ve ekonomi tartışmalarının ‘zirvesi’ diyebileceğimiz bir çalışma için bkz.: Sen (2003).  
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eleştirileri ise daha çok yeniden dağıtımcı adalet ilkeleri ile uyuşmadığı, insanı insan 

yapan temel erdemlerle uyuşmadığı ve bu erdemleri tehdit ettiği, insanın kendisine 

yabancılaşmasına neden olduğu ve otonomisine zarar verdiği iddiaları üzerinden 

yapılır. 

 Liberal düşünce geleneği içinde özel mülkiyet, gönüllü mübadele ve serbest 

piyasaya dayanan bir ekonomik sistemi ifade eden kapitalizm, klasik liberal ilkeleri 

tam bir tutarlılık içinde mantıkî sınırlara kadar taşıyan, bireyler arasındaki ilişkilerde 

güç kullanımını dışlayan ve ‘salt’ bir siyasî ideoloji olmaktan çok ahlakî yönü ağır 

basan liberteryenizm içinde iki farklı grup tarafından değerlendirilir. 

 Liberal düşünce geleneği içinde özel mülkiyet, gönüllü mübadele ve serbest 

piyasaya dayanan bir ekonomik sistemi ifade eden kapitalizm, klasik liberal ilkeleri 

tam bir tutarlılık içinde mantıkî sınırlara kadar taşıyan, bireyler arasındaki ilişkilerde 

güç kullanımını dışlayan, salt bir siyasî ideoloji olmaktan çok ahlakî yönü de ağır 

basan liberteryenizm içinde iki farklı yaklaşım ile değerlendirilir. Birincisi, özellikle 

Chicago Okulu (Milton Friedman), Virgia Okulu (James Buchanan ve Gordon 

Tullock) ve Avusturya Okulu (Ludwig von Mises ve Friedrich A. von Hayek)  

teorisyenleri tarafından sergilenen sonuçcu yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, genel olarak 

değerden-bağımsız sosyal bilimler anlayışı hâkimdir. Sonuçcu yaklaşımda, 

özgürlüğün “ahlakî” değeri, toplumun mutluluğunu gerçekleştirmek üzerinden ele 

alındığından araçsal ya da ikincildir. Bireylerin peşinden koştukları amaçların aslî 

değerleri önemli değildir, belirli kurallarla sınırları çizilmiş serbest piyasa ve sınırlı 

devlet bireylerin peşinden koştukları amaçların aslî değerlerinden çok daha fazla 

önem taşır. İkinci yaklaşım,  genelde Robert Nozick, Ayn Rand ve Murray Rothbard 
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gibi doğal hak teorisyenlerinin etkisinde gelişen deontolojik yaklaşımdır. Doğal hak 

teorisyenlerine göre, özgürlüğün bireysel kendini gerçekleştirmeyle bağlantılı aslî bir 

değeri vardır ve sonuçcu değerlendirmelere bakılmaksızın, devletin zorlayıcı 

eylemleri bu özgürlüğü kısıtladığı için gayrî ahlakîdir.   

Serbest piyasa anlayışının temelini oluşturduğu kapitalizm bu çerçevede, özel 

mülkiyete ile bireysel haklara dayanan ve fiziksel şiddet kullanımının dışlandığı bir 

sistem olarak karşımıza çıkar. Kapitalizm fiziksel şiddet kullanımını dışlaması 

nedeniyle insan haklarını tanıyan ve savunan tek sistemdir. İnsanın kendi rasyonel 

doğasına uygun yaşamasına, aklını ve emeğini özgürce kullanarak hayatta kalmasına 

ve kendi hayatı ile mutluluğunu başlıca amaç olarak belirlemesine imkân sağladığı 

için kapitalizm aynı zamanda ahlakî bir özellik gösterir. Bu nedenle, kapitalizmin 

savunulması tamamen akılcı ve ahlakî bir temel üzerinden yapılmalıdır. Kapitalizm 

ahlakî ve felsefî bir temelde savunulmadığı için bir ideal olarak yok olma tehlikesiyle 

karşılaşır. Bu çerçevede tezin amacı, kapitalizmin akılcı ve objektif bir etik 

çerçevesinde nasıl savunulacağını Rand ve Rothbard aracılığıyla ortaya koymaktır.  

Tez çalışmasının ana hattı olarak, Rand’ın felsefeyi sistemli ve ‘entegre’ bir 

bütün olarak ele almakta kullandığı yol izlenmiştir. İnsanın dünyadaki varlığı ve 

varlığını sürdürmesi bakımından bir rehber olarak hayatî bir önem taşıyan felsefe, 

insanın yaşamı boyunca karşılaştığı somut problemlerle mücadele edebilmesi için 

deneyimlerinin soyut ilkeler halinde bütünleştirilmesini ifade eden sistemli ve 

entegre bir var oluş fikridir. İnsanın içinde yaşadığı sosyal sistemin varlığı ve 

karakteri de var oluşa dahil olan her şey gibi, felsefenin belirleyiciliği altındadır.  
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İnsanın dünyadaki var oluşuyla ilgili metafizik kabuller, var oluşa ilişkin 

bilginin elde edilmesinin ve kanıtlanmasının yöntemlerinin bulunduğu epistemolojik 

alanı şekillendirir. Var oluşa ilişkin bilgi insanın dünyadaki yaşamını sürdürmesi için 

gerekli olan bilgidir. İnsan gerçekliğin bilgisine doğuştan sahip olmadığı için bilginin 

‘ne’ olduğunu ve ona nasıl ulaşacağını keşfetmelidir. Rand, bu nedenle insanın hayat 

mücadelesinin temel özelliğini ‘epistemolojik’ olarak belirler. Böylece, metafizik ve 

epistemolojik kabuller, insanın yaşamının gidişatını belirleyen değer ve tercihlerin 

belirlenmesini sağlayan etik alanının temelini oluştururlar. Metafizik ve 

epistemolojik kabullerin oluşturduğu etik ilkelerin insanlar arasındaki ilişkilere 

yönelik belirleyiciliği ise politik ilkeleri şekillendirir. Başka bir deyişle, politik 

ilkeler bir toplumda egemen olan metafizik, epistemolojik ve etik ilkelerin yansıması 

olarak karşımıza çıkar. Bu çerçevede, çalışmanın yöntemi Rand ve Rothbard’ın 

metafizik ve epistemolojik kabullerinin sonucu olan etik ilkeler ve bu etik ilkelerin 

yansıması olan politik ilkelerin ortaya konmasıdır. 

 Bu amaçla, tezin birinci bölümünde bütüncül bir felsefî düşünce sistemine 

sahip olan Rand ve Rothbard’ın serbest piyasa idealinin etik temellerinin türetildiği 

epistemolojik temeller ele alınacaktır. Her iki düşünür de, evrendeki bütün 

varlıkların, insanın çevresindeki gerçekliğin ve insanın kendi doğasına ilişkin 

görüşlerinde ontolojik, epistemolojik ve metodolojik kökenler bakımından 

Aristoteles’e dayandıklarından, bu bölümden itibaren Aristoteles’in izleri 

sürülecektir.  

İkinci bölümde, Rand ve Rothbard’ın etik teorileri ile politika arasında doğal 

hukuk ve doğal haklar geleneği çerçevesinde nasıl bağlantı kurduğu anlaşılmaya 
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çalışılacaktır. Serbest piyasa idealinin temelini oluşturacak ‘doğal haklar’ olarak 

ortaya konan, birbiriyle bağlantılı öz-sahiplik aksiyomu ve yaşama hakkı ile mülkiyet 

hakkının Rand ve Rothbard’da nasıl kurgulandığı ele alınacaktır. Bununla birlikte, 

insanın insan olarak yaşamasının temel gerekliliği olan doğal hakların insanlar 

arasındaki ilişkilerde kullanılmasının sınırlarının neler olduğu ve bu hakların hangi 

durumlarda ihlal edilmiş sayılacağının şartları belirlenecektir. 

Üçüncü bölümde, etik temeller aracılığıyla şekillendirilen serbest piyasa 

idealinin ‘zor’ kavramına karşılık liberteryenizmin en önemli kavramlarından biri 

olan ‘gönüllülük’ üzerinden kurgulanması ve serbest piyasa idealinin devlete karşı 

konumlandırılması ele alınacaktır. Etik temeller aracılığıyla şekillendirilen serbest 

piyasa ideali nihayetinde devlete karşı kurulan bir ideal olduğundan, Rand ve 

Rothbard’ın devlete ilişkin görüşleri de bu tezin temel konularından biri olarak ele 

alınacaktır. Böylece, kapitalizmin etik olarak ele alınmasında sonuçcu yaklaşıma 

karşı çıkan deontolojik yaklaşımın temel dayanakları Rand ve Rothbard aracılığıyla 

ortaya çıkartılmaya çalışılacak ve bu dayanakların kapitalizm için de sağlam bir etik 

temel oluşturup oluşturamayacağını sorgulanacaktır. Sınırlı devlet anlayışına sahip 

Rand ile özel mülkiyet anarşizmini savunan Rothbard’ın devlet anlayışlarının 

karşılaştırılmasına da imkân verilerek liberteryen devlet teorisini de bütünlüklü bir 

şekilde ortaya konulmaya çalışılacaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM   

SERBEST PİYASA İDEALİNİN EPİSTEMOLOJİK TEMELLERİ: 

BİLGİ VE İNSAN DOĞASI 

 

Bir politik yapının, dayandığı felsefenin ontolojik, epistemolojik ve etik 

ilkelerinin yansıması olduğu düşünüldüğünde Rand ve Rothbard’ın epistemolojik 

yaklaşımlarını ana hatlarıyla incelemenin tezimiz açısından iki önemli sonucu 

olacaktır. Birincisi, Rand ve Rothbard’ın epistemolojileri hem temelinde bulunan 

ontolojik ilkeleri, hem de kendisinden türetilen etik ve politik yapıyı ortaya 

koyacaktır. Bu bölümün konusunu oluşturan ontolojik ilkelerin epistemolojik 

sonuçları objektif gerçeklik ve insanın akılcı doğasıyla keşfedilen objektif 

gerçekliğin bilgisi varsayılarak elde edilir. Objektif gerçeklik ve insanın akılcı 

doğasıyla keşfedilen objektif gerçekliğin bilgisi aynı zamanda epistemolojik olarak 

serbest piyasanın etik-politik temelinde yer alacaktır.  

İkincisi, Rand ve Rothbard’ın paylaştıkları epistemolojik ilkeler büyük ölçüde 

metodolojik ortaklıklarını da ortaya çıkaracaktır. Rand ve Rothbard’da bilimin 

başlangıç noktası bireydir. Başka bir deyişle her iki düşünür için de bilim, bireyin 

epistemolojik önemi üzerinden ilerler. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, “doğru” 

bilimin nesnesi, değerleri benimseyerek ve tercih ederek eylemde bulunan, akıl 

sahibi olan, algılayabilen ve anlayabilen olduğu için sadece bireydir (Rothbard, 

[1973] 2011: 53-54). İkincisi, bilimin başlangıç noktası olarak ele alınabilecek diğer 

alternatif olan “topluluk” incelendiğinde bireysel insan hakkında hiçbir bilgi elde 
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edilemezken, bireysel insanın incelenmesiyle bireyin içinde bulunduğu topluluk 

hakkında birçok bilgiye ulaşılabileceğidir (Rand, 2004: 10). Buna karşılık, bireylerin 

amaçları doğrultusunda birlikte ve benzer eylemlerde bulunmasını ifade eden “grup, 

ulus ve devlet” gibi kolektif yapılar eylemde bulunamayacağı için epistemolojik 

anlamda başlangıç noktası olarak kabul edilmezler (Rothbard, [1973] 2011: 54).  

Bireyin üzerine inşa edilen temel kabullerin en önemli sonucu politik düzlemde 

bireyci politik bir yapının ortaya çıkmasıdır (Rothbard, [1960] 2011: 23). Bu 

anlamda, her iki düşünür de metodolojik bireycidir ve hiçbir kolektiviteyi aktör 

olarak tanımaz.  

Bireyden yola çıkan ‘doğru’ bilimin yöntemi, her iki düşünür için de, birincil 

aksiyomlardan türetilen ve daha büyük bir düşünce sistemini oluşturan ikincil 

aksiyomlara dayanan tümdengelim yöntemidir (Jackson, 2005: 413). Rand ve 

Rothbard, aksiyomatik tümdengelim yöntemini Aristoteles’in bilimin tek mümkün 

yöntemi olarak gördüğü, tümdengelime dayandırırlar. Aristoteles için “gerçek” bilgi, 

“kavram olarak akıl ile kavranan tümelin bilgisinden (bir türün ortak özelliklerinin 

bilgisinden) duyularla algılanan tikelin bilgisini çıkarmakla sağlanır” (Ağaoğulları, 

2009: 320). Ancak bir akıl yürütme biçimi ve bir çıkarım olarak tümdengelim (kıyas) 

doğruyu ya da yanlışı kanıtlayabilir (Arslan, 2011: 63, 85,106). 

Kaynağını gerçeklikte bulan önermelerin ‘kimliklendirilmesini’ ifade eden 

aksiyomlar, hiçbir kanıtlanmaya ya da açıklamaya ihtiyaç duymadan doğrudan 

algılanırlar ve yaşanırlar (Rand, 1990a: 49). Bütün kanıtlama ve açıklamaların 

temelinde yer alarak, insan bilgisinin temelini oluştururlar ve kendisini oluşturan 

daha küçük önermelere indirgenemezler. İnsanın bilgisini oluşturan bütün olgularda, 
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kavramlarda ve önermelerde ‘zımnen’ bulunduklarından bütün insanlar için her 

zaman ve her yerde gerçerlidirler ve ihlal edilemezler (Rothbard, [1957] 2011: 108). 

Bütün insanlar için her zaman ve her yerde geçerli, ihlal edilemez olan aksiyomlar, 

evrensel karakterleri dolayısıyla epistemolojik olarak önemli bir işlevi yerine 

getirirler.  

Aristoteles’te akıl yürütme ve çıkarsama yapmanın temelinde bulunan, 

düşünmenin ilkeleri “özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin imkânsızlığı”dır ve 

bunlar kanıtlanmaya ihtiyaç duymayan ilkelerdir. “Bu ‘ortak ilkeleri’ kanıtlamaya 

çalışmak, imkansız ve gereksizdir. A’nın A olduğunu, A-olmayan olmadığını, bir 

şeyin ya A olduğunu veya A-olmayan olduğunu, üçüncü bir şıkkın mümkün 

olmadığını kanıtlamaya çalışmak olsa olsa bir kültür eksikliğini ifade eder ” (Arslan, 

2011: 53). Rand ve Rothbard’ın temel aksiyomları, Aristoteles’te düşünme ilkelerine 

dayanır.  

Rand’ın temel aksiyomları “varoluş”, “kimlik” ve “bilinç”tir (Rand, 1990a: 

49). Rothbard’ın aksiyomları ise, Rand’a benzer şekilde, “varoluş”, “doğa” ve “insan 

eylemi”dir (Rothbard, [1960] 2011: 17). Her iki düşünere göre, kendinde kanıt (self-

evident) olan bu aksiyomlar, kendilerine başvurulmadan çürütülemezler. Bunlar 

indirgenemez birincilliklerdir ve bunları kanıtlama çabası kendisiyle çelişkilidir. 

Çünkü bunları kanıtlamaya çalışmak
2
, “var olanı var olmayan aracılığıyla, bilinci 

                                                 

2
 Temel aksiyomları reddetmeye çalışma yöntemi “inkar etme yoluyla yeniden onaylama” olarak da 

adlandırılabilir (Gotthelf, 2000:37). Aristoteles, hiç kimsenin mantığın kanunlarını onlara dayanarak 

reddedemeyeceğini ileri sürerek, bu yönteme ilk başvuranlardan biri olmuştur. Aristoteles, mantığın 

kanunlarını bütün insan eyleminin, akıl yürütmenin ve dilin temeli olarak görür. Aristoteles’e göre, bu 

kanunlar ontolojik ve mantıksaldır, sezgisel olarak kavranırlar ve kanıtlanmaya ihtiyaç duymazlar 

(Sciabarra, 1995:136).  
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bilinçsizlik aracılığıyla kanıtlamak yoluna gitmektir” (Rand, 1990a: 49).  Rothbard’a 

göre, insan eylemi ve bilinç aksiyomlarını reddetmek, başlıbaşına bilinçli bir insan 

eylemi gerektirdiğinden, bunlar kendinde kanıttır (Rothbard, [1976] 2011: 70). Buna 

göre, bu temel aksiyomların varlığı ve doğruluğu reddedilebilir, ancak bunlara karşı 

geliştirilen aksiyomlar epistemolojik olarak geçersizdir. 

Böylece, kendilerine başvurulmadan çürütülemeyen aksiyomlara dayanan 

Rand ve Rothbard, ortak ontolojik (objektif gerçeklik), epistemolojik (objektif 

gerçekliğin bilgisi) ve metodolojik (metodolojik bireycilik ve aksiyomatik tümden 

gelim) ilkelerden yola çıkarak bir etik-politik teori inşa etmeye girişirler.  

Rand ve Rothbard sadece metodolojik olarak değil, aynı zamanda ontolojik 

ve epistemolojik olarak da Aristoteles’in felsefî mirasına dayanırlar
3
 (Rothbard, 

[1976] 2011: 65; Rand, 2005: 148). Aristoteles’in var oluşun algılanabilir, somut, 

objektif ve tek bir gerçeklik olduğu ve bu gerçekliğin bilgisinin insanın doğal özelliği 

olan akıl tarafından ulaşılabilir ve düzenlenebilir olduğu görüşü Rand ve Rothbard’ın 

bilgi ve insan doğası teorilerinin temelinde yer alır (Rand, 1990a: 46; 1990b: 21; 

2009: 19-20; Younkins, 2005: 354; 2008: 257).  

Her iki düşünürün sahip olduğu akıl yoluyla bilgisine ulaşılabilen objektif 

gerçeklik anlayışına göre, düşünürlerin epistemolojileri en genel anlamda felsefî 

realizm olarak değerlendirebiliriz (Sciabarra, 1995: 154; Rothbard, [1976] 2011: 65). 

                                                 

3
 Long’a göre, Rand’ın objektivist felsefesi Aristotelesçiliğin bir türü olarak sunulsa da teorik 

akılcılıkta Aristoteles’ten çok Platoncu, pratik akılcılıkta Humecu, öz-çıkar ve ahlak alanında ise 

Hobbesian bir anlayışa sahiptir. Long’un incelemesi için bkz.: Long (2000). İnsanın doğası ve 

özgürlük yorumunun Aristoteles’ten çok Bacon’a dayandırıldığı bir inceleme için bkz.: Johnson 

(1999).  
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Her iki düşünürün düşünce sistemlerini üzerine kurdukları “varoluş”, “bilinç” ve 

“kimlik” aksiyomları Aristoteles’in realizminin etkisi altındadır:  

Onun eşsiz başarısı, hayata ve insan bilincine dair rasyonel bir görüşün temel 

ilkelerini ortaya koymasında; insanın algılayabildiği tek bir gerçekliğin olduğunu, bu 

gerçekliğin nesnel, yani algılayanın bilincinden, isteklerinden ve duygularından 

bağımsız bir kesinlik olarak varolduğunu, insan bilincinin işlevinin gerçekliği 

yaratmak değil algılamak olduğunu, soyutlamaların insanın duyu verilerini birleştirme 

yöntemi olduğunu, insan aklının biricik bilgilenme aracı olduğunu ve nihayet A’nın A 

olduğunu söylemesi gerçeğinde yatar (Rand, 2009: 19-20). 

 

Rothbard’da realizmin etkisi özellikle birincil ve ikincil aksiyomların 

gerçeklik deneyiminden türetilmesi nedeniyle ampirik olması ve bu nedenle de, 

gerçek dünyanın bilgisine ulaşma yeteneği olarak aklın aslında “gerçekliğin 

kanunlarını” keşfetmesi düşüncesinde görülür (Rothbard, [1976] 2011: 65).  

Gerçekliği alglamak ve gerçekliğin bilgisine ulaşmak bağlamında her iki 

düşünürün de felsefî olarak Aristoteles’in mirasçısı olması, düşünce sistemlerini inşa 

ederken kullandıkları ontolojik, metodolojik ve epistemolojik ilkelerdeki 

ortaklıklarının temel nedenlerinden biri olarak değerlendirilebilir. 

1.1. OBJEKTİF GERÇEKLİK VE OBJEKTİF GERÇEKLİĞİN 

BİLGİSİ 

Aristoteles’in gerçekten var ve göründüğü gibi olan, dış ve objektif 

gerçekliğinden hareket eden Rand ve Rothbard’ın bilgi anlayışları, insanın 

algılayabildiği ve algıladığı gibi olan bir dış ve objektif gerçeklik görüşüne dayanır 

(Rand, 1990b: 17; Rothbard, 2009a: 9; Arslan, 2011: 66-67). Objektif gerçeklik, 

insanın duygularından, beklentilerinden ve bilincinden bağımsız olarak var olan bir 
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gerçekliktir. Bu nedenle, böyle bir gerçekliğin bilgisi, insan tarafından ulaşılabilir bir 

bilgidir. 

‘Objektiflik’ kavramı, ontolojik olduğu kadar epistemolojik bir kavramdır. 

Algılayanın bilinç durumuna göre değişebilen esnek ya da belirsiz değil, mutlak ve 

sabit bir gerçekliği ifade eden objektiflik bu anlamda ontolojik bir yorumdur. 

Gerçekliğin bilgisinin insan bilincinin mantık kurallarına bağlı kalarak, akıl 

aracılığıyla elde edilebilmesi ise epistemolojik anlamda objektifliği ifade eder. 

Gerçekliğin ontolojisi, kendisine ait epistemolojiyi ‘objektiflik’ üzerinden bu şekilde 

şekillendirir (Rand, 1990b: 33).  

İnsanın eylemlerinde ve bilgisinde zımnen bulunan birincil aksiyomlar 

varoluş ve onun zorunlu sonucu olarak ortaya çıkan bilinç aksiyomudur. İnsanın 

bütün eylemleri ile bilgisi, varoluş ve bilince dayanır. Bu nedenle, varoluş ve bilinç 

insan hayatının hiçbir alanında birincil olmalarından kurtulmanın mümkün olmadığı 

aksiyomlar olarak karşımıza çıkar.  

  Bütün aksiyomların kendisinden türetildiği, “var oluş vardır” olarak formüle 

edilen varoluş aksiyomu, bize var olduğunu ima ettiği şeylerin doğası hakkında bilgi 

vermez, sadece onun var olduğunu vurgular. Varoluş kavramı bütün varlıkları, 

varlıkların sahip oldukları özellikleri ve aralarındaki ilişkileri, yani bütün var oluşu 

kapsayan en geniş kavramdır (Peikoff, 1993: 4-5). 

 Varoluş aksiyomundan çıkan başlıca iki sonuç vardır. Birincisi, insanın 

algıladığı şeyin var olmasıdır. Algılamak, ‘bir şeyin’ farkında olmaktır. İkincisi, var 

olanı algılama gücü olarak, bilince sahip olanın var olmasıdır. Çünkü “bilinç, var 

olanı algılayabilme gücüdür  (Rand, 1990a: 9; 2003a: 457). İnsanın var olması, 

bilince sahip olmasına bağlıdır. Bu nedenle, hem Rand hem de Rothbard’da bilinç 
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insanın doğal ve temel özelliği olarak karşımıza çıkar. ‘Bilinçli’ insan, bilinç sahibi 

olması dolayısıyla her iki düşünce sisteminin esas aktörü haline gelir.  

Varoluş aksiyomu, aynı zamanda “var oluşun (realitenin) üstünlüğü” 

anlamına gelir ve var oluş ile bilinç arasındaki “içsel, ancak asimetrik” ilişkiyi 

tanımlar (Sciabarra, 1995: 134). Bilinç bir şeyin bilincinde olmak anlamına 

geldiğinden var oluş bilinçten önce gelir “varoluş dikkate alınmadan kişinin bilinci 

hakkında hiçbir şey öğrenilemez” (Rand, 2003: 45):  

Eğer hiçbir şey var değilse, bilinç de olamaz: Bilinçlendirecek hiçbir şeyi olmayan bir 

bilinç, içten çelişkili bir kavramdır. Kendinden başka hiçbir şeyin bilincinde olmayan 

bir bilinç de içten çelişkili bir kavramdır: Kendini bir bilinç olarak kimliklendirmeden 

önce, bir şeylerin bilincinde olması şarttır. Eğer algılıyorum dediğiniz şey var değilse, 

sizin sahip olduğunuz o şey de bilinç değildir (Rand, 2003a: 457).  

Var olmanın üstünlüğü bilince karşı bir üstünlüktür. Bir şeyi algılama, 

kavrama ya da keşfetme yeteneği olarak bilinç, bir şeyi yaratma, değiştirme ya da 

kontrol etme yeteneğine sahip değildir; yani bilinç ontolojik olarak pasiftir (Peikoff, 

1993: 18-19; Gotthelf, 2000: 39; Sciabarra, 1995: 135,160). Var oluş, herhangi bir 

bilinçten bağımsız olarak vardır ve herhangi bir bilincin (Tanrı, toplum ya da birey) 

algılamasından bağımsız bir doğaya sahiptir. Buna karşılık, bilincin içeriği var oluş 

tarafından belirlendiği için ‘bağımlı’ bir özellik gösterir. Bunun doğal sonucu olarak 

kuralları mutlak ve sabit gerçeklik ile onun unsurları, bir bütün olarak yaratılamayan 

ve yok edilemeyendir, yani sonsuzdur (Rand, 2003: 39; Peikoff, 1993: 23). Bu 

nedenle, “var olan her şey” anlamına gelen evren, Rand’a göre açıklanmaya ihtiyaç 

duymaz, onun ihtiyaç duyduğu şey neyin var olduğunun, var olan şeylerin doğasının 

ne olduğunun keşfedilmesidir (Rand, 2005:150).  

Var oluşun üstünlüğü aksiyomun epistemolojik ve etik-politik olmak üzere 

iki önemli sonucu vardır. Buna göre, var oluşu algılamanın temel aracı bilinçtir ve 
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gerçekliğe ilişkin bilgi ancak dış gözlem yoluyla elde edilebilir (Rand, 2003: 38). Dış 

dünyadaki varlıkların kavranmasına yönelik bir bilgilenme süreci olarak dış gözlem 

alanı, bilinen şeyin ne olduğu ve nasıl bilindiği üzerinde yoğunlaşır. Dış dünyadaki 

varlıkların karşısında insanın psikolojik eylemlerinin kavranmasına yönelik bir 

bilgilenme süreci olarak iç gözlem alanı ise, insanın hissettiği şeyin ne olduğunu ve 

öyle hissetmesine neyin neden olduğunu sorgular. Bu nedenle, iç gözlem somut ve 

algılanan gerçeklik hakkında insana bilgi veremez. İç gözlemin, bilinç sürecinin ya 

da içeriğinin kavranmasında kullanılması uygun ve hatta gereklidir; ancak, 

gerçekliğin bilgisinin bu şekilde kavranamsı mümkün değildir. Gerçekliğin bilgisine 

ancak dış gözlem yoluyla ulaşılabilir. “Bilincin eylemleri sadece dış dünyayla ilişkili 

olarak tecrübe edilebilir, kavranabilir ve ilişkilendirilebilir. Farkındalık bir şeyin 

farkında olmaktır. İçeriksiz bir bilinç durumu terimlerde çelişkidir” (Rand, 1990a: 

30). 

Varoluşun üstünlüğünün, şeylerin doğalarının ve özelliklerinin olduğu gibi 

kabul edilmesi bağlamında etik-politik sonucu ise, bu aksiyoma dayanan felsefî bir 

sistemin nihai varış noktasının, insanın kimliğinin ve haklarının tanınması olmasıdır 

(Rand, 2003: 43). İnsanın kendisine özgü doğası ve özelliklerinin toplumsal olarak 

kabul edilmesinin politik bir ilke olarak ortaya çıkışı ontoloji, epistemoloji, etik ve 

politika ilişkisini yeniden ortaya koymaktadır.  

Aristoteles’in çelişmezlik ilkesinin, Rand ve Rothbard’ın temel 

aksiyomlarında ortaya çıkma şekli, varoluş ve bilinç aksiyomunun tamamlayıcısı 

olan, hiçbir şeyin onun dışında kalamayacağı kimlik kanunudur. Bu haliyle kimlik 

kanunu, hem ontolojinin hem epistemolojinin temel ilkesidir (Branden’den aktaran 

Bissell, 2012:7). Kimlik kanununa göre, “bir şey olmak, bir doğaya sahip olmak, bir 
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kimliğe sahip olmaktır. Bir şey kendisidir ya da geleneksel formülüyle, A, A’dır. Bir 

varlığın kimliği onun bütün özelliklerinin toplamını ifade eder” (Peikoff, 1993: 6; 

Rand, 2003: 47). Başka bir deyişle kimlik kanununa göre, bir şey kendisidir. 

Aristoteles’in düşünme ilkelerinden çelişmezlik ilkesi ve üçüncü halin imkansızlığı 

ilkesi, bu nedenle hem kimlik kanunun doğal sonucudur hem de evrensel ve 

kapsayıcı olmaları dolayısıyla mantığın temelinde yer alır (Bissel, 2012:8).  

Kimlik sadece bir şeyin ne olduğunu belirlemesi anlamında kimlik değildir, 

ontolojik olarak var olmak anlamında da kimliktir (Den Uyl ve Rasmussen, 1984a: 

4). Var olmak, aynı zamanda bir şey olmaktır. Bu nedenle, var oluş ve kimlik 

birbirinden ayrılamaz şekilde bir bütündür (Peikoff, 1993: 7; Sciabarra, 1995: 140). 

Rand’ın var oluş ve kimlik aksiyomlarını bütünleştirmesi sonucu yeni bir sonuca 

ulaşılır. Buna göre “varoluş kimliktir, bilinç de kimliklendirmedir” (Rand, 2003a: 

458,488). Sciabarra’ya göre, Rand’ın var oluş ve bilincin bir kimliğinin olduğunu 

kabul etmesinin anlamı, varlıkların “sınırlı, sonlu ve bilinebilir” olmasıdır (Sciabarra, 

1995: 141). Varlıkların bu şekilde bilinebilir olması, bir varlığın kimlik olarak 

kavranmasını “sorgulamanın bitip açıklamanın başladığı en alt nokta” olarak 

karşımıza çıkarır. Aristoteles’in kavrayışında varlığın somut olarak var olduğu 

kanıtlanmaya ihtiyaç duymadığı için, açıklamanın başladığı nokta kimliğin 

kavranmasıdır (Den Uyl ve Rasmussen, 1984a: 4-5). 

Evrenin işleyişi, herhangi bir bilinç ya da iradeden çok bütün evrenin ve 

bütün varlıkların tabi olduğu kimlik kanunu aracılığıyla olmaktadır; çünkü evrende 

bulunan bütün varlıkların eylemleri kendi kimlikleri tarafından belirlenir ve 

gerçekleştirilir (Rand, 2003: 39). Başka bir deyişle, varlıkların eylemleri ve 

birbirleriyle etkileşimleri kendine özgü varoluşları tarafından belirlenir (Rand, 2005: 
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150; 2010: 18; Rothbard, [1960] 2011: 8). Kimlik kanununa göre işleyen evrenin 

anlamı, evrenin şans eseri ya da bir tasarımın ürünü olarak ortaya çıkmadığıdır 

(Rand, 2005: 150). Buna göre, insan da kendi doğasının belirlenimi altında eylemde 

bulunur.  

Rothbard’ın ‘bilinçli’ ve ‘amaçlı insan eylemi’ aksiyomunun temelinde 

kimlik kanunu bulunur. “Her varlığın eylemleri kendi doğaları tarafından meydana 

getirilir ve belirlenir. İnsan doğasının temel özelliği bilinçtir. Böylece, insanın 

eylemleri insan zihninin tercihleri tarafından belirlenir” (Rothbard, [1960] 2011: 5). 

Rothbard’ın eylem aksiyomuna göre, bireysel insan vardır ve bu insan amaçsız 

(unmotived) atomlar ya da moleküller gibi hareket etmez, amaçları doğrultusunda 

eylemde bulunur. İnsanlar amaçlarına ulaşmak için değerlerini, kendileri için önemli 

olup olmamasına göre bir hiyerarşi içinde düzenleyerek tercihler yaparlar. Bu sırada, 

kendilerini amaçlarına ulaştıracağına inandıkları teknik bilgiye sahiptirler. Bütün 

eylemler belli bir zamanda ve yerde meydana gelir (Rothbard, [1973] 2011: 33). 

Bilincin doğası kendisi dışındaki bir şey ile ilgili olmasıdır. Aristoteles’te bilincin bu 

durumu amaçlılık (intentionality) olarak ifade edilir (Den Uyl ve Rasmussen, 1984: 

4,11). Rothbard’ın bilinçli amaca yönelik eylem aksiyomu, bilincin bu özelliğinden 

kaynaklanır.  

 İnsanın bilincinin, eylemleri üzerindeki belirleyiciliği doğadaki gibi mekanik 

değildir. İnsanın özgür iradesi, ‘doğal’ niceliksel düzenliliklerin oluşmasını engeller. 

Bununla birlikte, “insan vardır, aklı da vardır. Her ikisi de tabiatın bir parçasıdır ve 

her ikisi de özel bir kimlik taşımaktadır. Tıpkı canlı organizmaların cansız maddenin 

varlığıyla çelişmediği gibi, irade özelliği de kimlik gerçeğiyle çelişmez” (Rand, 
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2003: 41). Buna göre, insanın özgür iradesi de bilinci gibi onun doğasının bir 

özelliğidir. Doğasının belirlenimi altında eylemde bulunan insan, bu nedenle özgür 

iradesi doğrultusunda eylemde bulunur.  

Varlığın doğası ve eylemi arasındaki ilişkinin doğal sonucu nedensellik 

ilkesidir. Var oluşa içkin, gerçekliğin evrensel bir kanunu olarak nedensellik ilkesi, 

kimlik kanunu gereği varlıkların doğalarına uygun şekilde eylemde bulunmasını 

ifade eder. Her eylemin nedeni, eylemde bulunan varlığın doğasıdır. Başka bir 

deyişle, nedensellik ilkesi “kişiliğin eyleme uygulanmışıdır. Tüm eylemleri kimlikler 

yapar. Eyleme sebep olan ve onu saptayan da, eyleme geçen kişiliklerin doğasıdır. 

Hiçbir şey kendi doğasıyla çelişkili olamaz” (Rand, 2003a: 492; Yılmaz, 2011: 301; 

Peikoff, 1993: 17). Kesin bir ‘sonuç’ olan insan eyleminde, insanın doğasının ayırt 

edici özelliği olarak bilincin tercihi, nedendir. İnsanlar “doğalarının insan olması” 

nedeniyle eylemde bulunurlar. Nedensellik ilkesi, bu nedenle Rothbard’ın eylem 

aksiyomunda varoluş, bilinç ve kimlik aksiyomlarının doğrudan izlenebildiği bir 

nokta olarak karşımıza çıkar. (Peikoff, 1993: 15; Rothbard, [1960] 2011: 13; 

Rothbard, 2009c: 1-2).  

 Hiçbir varlığın kendi doğasından ayrı ya da bu doğaya karşı eylemde 

bulunması mümkün değildir, çünkü “varoluş kimliktir; doğasından ayrı olarak bir 

şey, hiçbir şeydir. Bir şey doğasına karşı, kimliğiyle çelişki içinde eylemde 

bulunamaz; çünkü A, A’dır, çelişki imkansızdır” (Peikoff, 1993: 14). Buna göre, bir 

varlığın tek mümkün eylem biçimi, varlığın doğası tarafından belirlenen eylemidir. 

Bilgi ancak belirli süreçler sonunda elde edilebileceğinden, insan bilgiye 

ulaşmak için mutlaka bir yöntem geliştirmelidir (Peikoff, 1993: 37). Peikoff’a göre, 
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kavram oluşturma insan bilincinin ayırt edici özelliği olan iradîliği aracılığıyla 

gerçekleştiğinden ve insan doğası ile bilincinin gerçekliği kavrama ihtiyacı nedeniyle 

ortaya çıktığından ‘insan doğasıyla uyumlu’ bir bilgiye ulaşma sürecidir (Peikoff, 

1993: 112). Peikoff’a göre, kavramlar teorisi
4
, aynı zamanda Rand’ın felsefesinin en 

önemli özelliği olan objektiflik ile birlikte ele alınmalıdır. Çünkü, Rand’ın kavramlar 

teorisi Rand’ın felsefesine hâkim olan “objektiflik” kavramının kökenlerini içinde 

barındırır. Objektiflik, rasyonel insanın kavrama süreçleri için, gerçeklikle kurulan 

ilişkinin bir türü olarak bir “standardı” ifade eder ve kavramların oluşturulmasında 

izlenen “özel” süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar (Peikoff, 1993: 111).  

Rand ve Rothbard’ın objektif gerçeklik anlayışıyla uyumlu bir yöntem olarak 

karşımıza çıkan kavramlar teorisinde, insanın objektif gerçekliğin bilgisine 

ulaşmasının yolu kavramlardır. Kavramlar, insanın bilgisinin kökeninde yer alığı için 

bilgi edinme sürecinde ve insanın hayatta kalma mücadelesinde büyük bir öneme 

sahiptir. İnsanın hayatta kalmak için ihtiyacı olan bilgisinin doğruluğu, kavramlarının 

doğruluğuna bağlıdır. 

Aristoteles’te duyular, “kesin” ve “yanılmaz” bilgi kaynaklarıdır. Bu nedenle, 

duyumun bilgisi “doğru bilgi”dir (Arslan, 2011: 80). Kavramların temelinde, insanın 

gerçeklikle ilk bilişsel teması ve bilincin birincil malzemeleri olan duyular bulunur.  

Duyular, duyu organlarının nesnel gerçekliğe verdiği tepkilerin ürünleridir. Buna 

göre, insanın bütün bilgisi duyu deneyiminden ortaya çıkar (Den Uyl ve Rasmussen, 

1984a: 9). Duyu organları, bir şeyi icat etme ya da gerçekliği çarpıtma gücüne sahip 

olmadığından verdikleri tepkiler nedensel olarak belirlenmiş bir zincirin son 

                                                 

4
 Rand’ın kavramlar teorisi esas olarak Rand (1990a)’da ele alınmıştır. Kavramlar teorisinin içeriğine 

yönelik detaylı bir çalışma için bkz. Kelley (1984).  
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halkasıdır ve otomatiktir; gerçekte var olan şeye verdikleri tepkiyi yorumlamazlar ya 

da üzerilerinde etkili olan nesneyi kimliklendirmeye çalışmazlar, sadece bir şeyin 

varlığından haberdar olmamızı sağlarlar (Peikoff, 1993: 40). İnsanın kavrama 

sürecinin başlangıç noktası ve gerçeklikle kurulan “tek” ve “doğrudan” ilişkinin aracı 

duyulardır (Rand, 2003: 126).   

Gerçeklikle doğrudan kurulan bir ilişkiyi ifade eden duyulara dayandığından 

ve insan bilinci tarafından üretildiğinden kavramlar “objektiftir” (Rand, 1990a: 48; 

Younkins, 2005: 354). Buna göre, doğuştan gelen bir bilgi mümkün değildir.  

Kavramlar insanın bilinci tarafından üretilse bile bilinç tabula rasadır: bilincin 

kavramsal içeriği duyular tarafından oluşturulur Bu nedenle, duyular geçerli değilse 

hiçbir kavramın ya da kavramsal girişimin başarılı olmasının imkânı yoktur (Peikoff, 

1993: 38). Kavramların temelinde bulunan duyular geçerli değilse ya da gerçeklikle 

ilgili yanlış veriler veriyorsa, bunlardan türetilen kavramların doğru olma ihtimali 

yoktur. Böylece, insan bilgisi sağlam bir temele oturmuş olur.  

Kavram, “soyutlama işlemiyle ayrılmış ve spesifik bir tanım aracılığıyla 

birleştirilmiş iki veya daha fazla algısal somutluğun zihinsel bütünleştirilmesidir” 

(Rand, 2010:23).  Kavram oluşturma işlemi, bir grup somutluğun gözlemlenebilir 

benzerlikler aracılığıyla diğer somutluklardan ayırt edilmesiyle başlar ve soyutlama 

işlemiyle gerçekleştirilir. Buna göre, Rand’ın yaptığı “kavram oluşturmanın 

benzerlik hesabıdır” (Matson, 1984: 23). Soyutlama, insan aklının gerçekliğin belli 

bir yönünü diğer bütün yönlerinden ayırt ederek, seçici olarak kendini odaklaması 

işlemidir. Birleştirme işlemi ise, ilgili her şeyin ayrılmaz bir bütün haline 

getirilmesini sağlar (Rand, 1990a: 16). Soyutlama ve birleştirme işlemiyle ortaya 

çıkan kavram, “sayısız, gözlemlenebilir olmayan durumu da içeren sınırsız sayıda 
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somutluğu temsil eder. Geçmişte, şimdi ve gelecekte gruba ait bütün durumları 

kapsar” (Peikoff, 1993: 78)
5
.  

Duyumlar ve duyumları algılar halinde bütünleştirme süreçleri otomatik 

süreçlerken, kavram oluşturma süreci bilinçli ve iradî bir süreçtir (Rand, 1990a: 30). 

Var olanı algılama yeteneği olarak bilinç, kavram oluşturma sürecinde, aktif olarak 

ayırt etme (differantiation) ve bütünleştirme (integration) fonksiyonlarını yerine 

getiren bir farkındalık durumudur (Rand, 1990a: 12, 30). İnsan bilincinin en önemli 

özelliği iradî olmasıdır. İradî bilinç insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir 

(Rand, 2010: 22). Bu nedenle, kavram oluşturma sadece insanın gerçekleştirebileceği 

bir süreçtir: “İnsan ve hayvan bilincinin ilk iki evresi ortaktır: duyumlar ve algılar; 

fakat üçüncü evre olan kavrayışlar insanı insan yapar” (Rand, 2009: 9).  

İnsanın temel tercihi ‘düşünme’ ya da ‘düşünmeme’dir. Düşünmek 

zorunluluktan çok iradî bir eylemdir, yani tercihtir (Peikoff, 1993: 64). Bununla 

birlikte, iradî bilinç birçok tercihi içerir, ancak kavramsal aşamayı mümkün hale 

getiren tercih insanın gerçekliğin tamamen farkında olmasını sağlayacak olan, 

bilincin “odaklanma” tercihidir (Peikoff, 1993: 56). Bilincin odaklanması, 

düşünmenin ön koşulu olarak insanın çaba göstererek kendisini gerçekliğin farkına 

varmaya hazır hale getirmesini ve insanın aklî kapasitesini tam anlamıyla 

kullanmaya hazır hale gelmesini ifade eder (Peikoff, 1993: 58; Yılmaz, 2011: 315).  

                                                 

5
 Böyle bir bütünleştirme dil aracılığıyla sağlanır.  Kelime, somutlukların tümünün insan zihninde 

tutulmasının tek biçimidir; bir kavramı simgeleyen, algılanabilir, somut bir semboldür. Kelime, 

benzerlikleri tek bir zihni somutluğa dönüştürür. Bir kavram, ancak bu şekilde, bir somutluk olarak 

var olur; bu, dilin işlevidir (Peikoff, 1993: 79). Kelimeler kavramlaştırma sürecinin 

sonuçlandırılmasının araçları olduğu kadar, düşünmenin de araçlarıdır (Yılmaz, 2011: 318). Den Uyl 

ve Rasmussen’e göre, “kelimelerin anlamları onların semantik referanslarıdır, kullanımları değil; 

‘anlam’ için kavramlar gereklidir” (Den Uyl ve Rasmussen, 1984a: 10).  
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Kavram oluşturmanın bilinçli ve iradî olması, bilincin bu iradî doğasının zorunlu bir 

sonucudur.  

Doğru bilgiye ulaşmanın ön koşulu, kavram oluşturma ve bilgiye ulaşma 

süreçlerinin mutlak anlamda gerçekliğe bağlı kalmasıdır. İnsan, ancak doğasına 

uygun bir kavrama yöntemi izleyerek gerçekliğe bağlı kalır, yani objektifliğe ulaşır 

(Peikoff, 1993: 117). İnsanın objektif olmasının gerektirdiği yöntem, “iradî bilincin 

gerçekliğe uyma yöntemi”, “çelişkisiz” yani “tutarlı” tanımlamanın ya da 

kimliklendirmenin “sanatı” olan mantıktır
6
 (Peikoff, 1993: 118). Rand’ın mantığı bir 

“sanat” olarak ele alması, Aristoteles’in sanat olarak mantık tanımlamasına dayanır. 

Aristoteles’te doğru şekilde düşünmek ve akıl yürütmek belirli ilkelere uymayı 

gerektirdiğinden “doğal” bir eylem değildir.  İlkelere uygun akıl yürütme, özel bir 

“sanat” olarak karşımıza çıkar, “bundan dolayı mantık bir bilim olmakla birlikte bir 

sanattır” (Arslan, 2011:52).  

Mantık, “çelişkisiz tanımlama sanatıdır. Çelişki olamaz” (Rand, 2003a: 459). 

Buna göre, kimlik kanununun insanın gerçekliğe dayanan kavrama yönteminde 

yeniden ifadesi olarak görülebilecek çelişmezlik ve kavrama nesnesinin insanın 

bilinci aracılığıyla kimliklendirilmesi, mantığın iki önemli özelliği olarak karşımıza 

çıkar. Buna göre, mantık gözlemlenebilir gerçeklerden çelişmezlik kanunu 

çerçevesinde sonuç çıkarma yöntemidir.  

                                                 

6
 Mantığı Rand keşfetmemiştir, Aristoteles keşfetmiştir (Peikoff, 1993: 118). Mantık, diğerlerinin 

kendisinden türetildiği temel yöntem kavramıdır. Rand’da yöntem kavramları, “belirli amaçlara 

ulaşmak için insanlar tarafından planlanan sistematik eylem rotalarına işaret eder. Eylem rotası, 

amacın ne olduğuna bağlı olarak tamamen psikolojik ya da psikolojik ve fiziksel eylemlerin bir 

karışımı olabilir“ (Rand, 1990a: 32). Yöntem kavramları, “varoluşsal kavramlar ile bilinçlilik 

kavramlarının bütünleştirilmesinden oluşan, insan faaliyetlerinin çoğunu kapsayan geniş ve karmaşık 

kavramlar kategorisi arasında bir köprüdür” (Rand, 1990a: 35).  
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Objektif gerçekliğe dayanan, duyu organlarının objektif gerçeklikten 

sağladığı verinin kavramlar aracılığıyla mantık süreçlerine bağlı kalınarak 

bütünleştirilmesi sonucu elde edilen bilgi bağlamsaldır ve hiyerarşiktir. Evrendeki 

bütün varlıkların birbirleriyle ilişki içinde olması, evrendeki varlıklardan elde edilen 

bilginin de ilişkisel yani, bağlamsal olmasını sağlar. Diğer yandan, insanın bilgi 

edinme süreci, temel aksiyomların öğrenilmesinden “birinci düzey” kavramlar 

oluşturulmasına oradan da üst düzey kavramsallaştırmalara doğru bir seyir izler. 

Bilgi bu anlamda hiyerarşiktir. Bilginin bağlamsal ve hiyerarşik olması, insanın 

gerçeklikle bağının kopmaması ve mantık zincirinin izlenmesi anlamına gelir 

(Peikoff, 1993: 121-123; Sciabarra, 1995: 137; Yılmaz, 2011: 328). 

Sonuç olarak Rand ve Rothbard’ın objektif gerçelik ve objektif gerçekliğin 

bilgisine ilişkin duruşu şöyle özetlenebilir: İnsanın bilgisi, insan tarafından 

algılanabilir ve insanın algıladığı gibi olan bir dış ve nesnel gerçeklikten türeyen 

objektif gerçekliğin bilgisidir. Objektif gerçekliğin bilgisinin temelinde, kendisine 

başvurulmadan çürütülemeyen, başka aksiyomlara indirgenemeyen ve diğer bütün 

aksiyomların kendilerinden türetildiği birincil aksiyomlar bulunur. Bu aksiyomlar 

varoluş, bilinç, kimlik ve insan eylemi aksiyomlarıdır. Objektif gerçekliğin bilgisi, 

insan vücudunun gerçeklikle kurduğu temasın sağlayıcısı olan duyuların bilinç 

aracılığıyla algılar halinde bütünleştirilmesiyle kavramlar haline getirilir. 

Kavramların oluşturulması süreci, otomatik olmaktan çok bilincin ‘iradî’ hareketiyle 

başlar, sürdürülür ve sonuçları ortaya konulur. Burada önemli olan, epistemolojik 

alandan iki önemli sonuç elde etmiş olmamızdır: insanın hayatta kalması bilgi 

edinmesine bağlıdır. İnsanın en önemli bilgi edinme aracı,  iradî bilincidir. Bilinç 

aynı zamanda, insan doğasının ayırt edici özelliğidir.  
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1.2.  İNSAN DOĞASI VE AKIL 

Kimlik kanunu gereği evrendeki bütün varlıklar, eylemlerini doğalarının 

belirlenimi altında gerçekleştirir. Rand ve Rothbard, insan doğasının tanımlayıcı 

özellikleri olarak akıl ve iradeyi görür (Rand, 2004: 11; Rothbard, [1960] 2011: 3,5; 

2009a: 33). Akıl ve irade birbirinden bağımsız olmaktan çok, birbirleriyle yakından 

ilişkili özelliklerdir. İnsanın bütün eylemleri doğalarındaki akıl ve irade özelliklerinin 

yansımasıdır. Başka bir ifadeyle, insan eylemi insan aklının iradî tercihleri tarafından 

belirlenir.  

Akıl, en genel anlamda insanın duyuları aracılığıyla gerçeklikten elde ettiği 

verileri ve kendi duygularını mantık aracılığıyla tanımlanması ve bütünleştirmesi 

yeteneğidir (Rand, 1990b: 17; 2010: 23-24; Rothbard, 2009a: 33). Burada önemli 

olan nokta aklın, sadece insanın dış dünyanın bilgisine ulaşmasının değil, aynı 

zamanda kendi bilincinin ve duygularının farkına varmasının da aracı olmasıdır 

(Rothbard, 2009a: 33).  

Otomatik olarak hayatta kalma yeteneğine sahip olmayan insan, hayatını 

sürdürmek için gerekli amaçların ve araçların bilgisine doğuştan ya da içgüdüsel 

olarak sahip değildir:  

İnsanın otomatik bir sağ kalma kodu yoktur. Tüm diğer canlı türlerinden farkı 

alternatifler karşısında isteğe bağlı seçimleriyle hareket etme gereğidir. Kendisi için 

neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda otomatik bilgilere sahip değildir, hayatının 

hangi değerlere bağlı olduğunu, ne gibi eylemler gerektirdiğini bilmez. Sağ kalma 

içgüdüsü tam da insanın sahip olmadığı şeydir. İçgüdü, yanılgısız, otomatik bir bilme 

biçimidir. Bir arzu, içgüdü değildir. Yaşamayı istemek, size yaşamak için gerekli 

bilgileri getiremez. İnsanın yaşama isteği bile otomatik bir şey değildir (Rand, 2003a: 

453). 

Bu nedenle, insan belirli araçları kullanarak amaçlarına ulaşmak, hayatını 

sürdürmek ve içinde yaşadığı dünyayı keşfetmek için gerçekliği gözlemleyerek ve 
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çıkarım yaparak aklına başvurmak ve onu geliştirmek zorundadır. İnsan, herhangi bir 

düşünme işlemine başvurmadan en basit ihtiyaçlarını bile karşılayamaz. Düşünme 

işlemini gerçekleştirecek olan da insanın aklıdır. Bu nedenle akıl insanın hayatta 

kalmasının tek aracıdır. Başka bir deyişle, “insanın rasyonel doğası, insanın hayatta 

kalması ve aklını kullanması arasındaki ilişkidir” (Rand, 2004: 14): 

Yiyeceği şeyleri nasıl ekip büyüteceğini veya avlanmak için nasıl silahlar yapacağını 

keşfetmek için insan bir düşünme işlemine ihtiyaç duyar. Algıları insanı bir mağaraya 

(tabi etrafta bir tane varsa) götürebilir; fakat en basit sığınağı inşa etmek için bile 

insan bir düşünme işlemine ihtiyaç duyar. Hiçbir algı ve hiçbir ‘içgüdü’ ona nasıl ateş 

yakacağını, nasıl elbise dokuyacağını, nasıl aletler yapacağını, nasıl bir tekerlek 

yapacağını, nasıl bir uçak yapacağını, nasıl bir apandisit ameliyatı yapacağını, nasıl bir 

elektrik ampulü veya bir elektron tüpü veya bir siklotron veya bir kutu kibrit 

yapacağını ona söylemez. Ancak, onun hayatı bu bilgiye bağlıdır; ve sadece onun 

bilincinin iradî bir hareketi, yani bir düşünme işlemi ona bu bilgiyi sağlayabilir (Rand, 

2004: 11-12).  

Aklın, insanın hayatta kalmasının aracı olmasının epistemolojik anlamı 

akıldan başka herhangi bir bilgi edinme aracının rehberliğine güvenmemektir. Buna 

göre, epistemolojik bir karşıt olarak akla karşı öne sürülen bir araç olan duygular 

gerçekliği kavrayabilecek, objektif ve geçerli araçlar olmadıklarından rehberlikleri 

reddedilmelidir. (Rand, 2003: 13-14; Peikoff, 1993: 158, 160).  

Akıl soyutlamalarla ilgilidir, saftır, ampirik ve maddî değildir; buna karşılık 

duygular akıldan bağımsız, insan doğasına içkin, fiziksel ve maddîdir. Farkındalık 

yeteneği olarak akıl, gözlemlenebilir veriyi düzenli olarak algılayan “iradî” bir 

yetenektir. Buna karşılık, duygular algılama ya da gözlem yeteneği olmaktan çok, 

algılamalara karşı verilen tepkidir. Başka bir deyişle, duygular insan aklının 

geçmişteki deneyimlerine dayanarak oluşturduğu düşüncelerden ve elde ettiği 

sonuçlardan ortaya çıkan “anlık” ve “otomatik” tepkilerdir.   Hislere ve duygulara 

yol açan, daha önceden oluşturulmuş ve bilinçaltında bulunan düşünceler, insanın 

çoğu zaman doğrudan farkında olmadığı düşüncelerdir. Bunlar, doğru da olabilirler 
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yanlış da olabilirler. Gerçeklikle bağlantıları kesin değildir. Bunların doğruluğunu ya 

da yanlışlığını tespit edecek tek geçerli bilişsel araç yine insanın aklıdır (Yılmaz, 

2011: 330-331). Duygular, bu özellikleri nedeniyle gerçekliğin kavranmasının ve 

bilgiye ulaşılmasının bir aracı değildir (Peikoff, 1993: 160; Sciabarra, 1995: 181) 

Buna göre, akıl duygulara göre insanın hayatta kalmasında ve mutluluğa 

ulaşmasında birincildir, duygular ise insan aklının sonuçları olması bakımından 

ikincil konumdadır. Ancak bu durum, duyguların ya da hislerin tamamen 

reddedilmesini gerektirmez, duygular insan hayatı için önemlidir. Duygularla ilgili 

temel yanlış, aklın fonksiyonu yerine duyguları geçirmeye çalışmaktan 

kaynaklanmaktadır (Peikoff, 1993: 162).  

Rand ve Rothbard’ın düşünce sistemlerinde en önemli kavramlardan biri 

olarak akıl, bu çerçevede, insanın tek bilgi kaynağı ve hayatta kalma aracıdır (Rand, 

1990b: 17; 2010: 23-24; Rothbard, 2009a: 10). Akıl ile birlikte insan doğasının 

tanımlayıcı özelliklerinden biri olan irade bu noktada karşımıza çıkar. İnsan 

bilincinin en önemli özelliğinin iradîliği olması, insan için hayatî olan aklın 

kullanılması işlemini de ‘tercihe bağlı’ hale getirir. İnsanın tek bilgi kaynağı ve 

hayatta kalma aracı olarak aklın aktif kullanımını ifade eden zihinsel ve fiziksel 

bütün eylemleri insanın iradesi ile yaptığı tercihlerin bir sonucudur (Rothbard, [1960] 

2011: 5; Peikoff, 1993: 63, 71). Buna göre, akıl ve irade arasındaki ilişki daha önce 

de bahsedildiği gibi aklını kullanıp kullanmama ‘tercihi’ üzerinden kurulur. 

 İnsanın hayatı için tek alternatif olarak ortaya çıkan aklını kullanma ya da 

kullanmama tercihinin bu derece keskin olmasının nedeni, Rand’ın düşünce 

sisteminde, bir karşıtlık ya da alt karşıtlık oluşturup oluşturmadığı dikkate alınmadan 

“Rand’ın düşüncenin kanunlarını (örneğin, çelişmezlik ilkesi ve üçüncü halin 
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imkânsızlığı) aşırı derecede dar anlamda kullanması” olarak karşımıza çıkar 

(Hollinger, 1984: 45). Bu durum, Rand’ın felsefenin bütün alanlarında yaptığı 

özgürlük vurgusunu, ‘aklını kullanıp kullanmamakta’ özgür olmaya indirgeyerek 

dikkat çeken bir durum oluşturur. 

  İnsan doğasının tanımlayıcı özellikleri olarak akıl ve iradeyi kullanma 

yöntemi insanın yaşamının ‘niteliğini’ belirlemesi bakımından önem taşır. İnsan 

kendi tercihiyle ‘insan’ olmalıdır, yani aklını kullanmalıdır. Akıl ve irade ilişkisi bu 

noktada epistemolojik bir karakter kazanır. Rand’a göre, “Bir hayvan için hayat 

mücadelesi esasen fizikseldir; insan içinse esasen epistemolojiktir” (Rand, 2009: 10). 

İnsanın iradesiyle tercih edeceği aklını kullanma yöntemi onun hayatını nasıl 

yaşayacağını da belirleyeceğinden ‘insanların epistemolojisi’ önem taşımaktadır: 

İinsanların epistemolojisi, daha doğrusu psiko-epistemolojisi
7
, farkındalık yöntemi, 

onları sınıflandırmanın en temel ölçütüdür. Bir insanın bilincini kullanma yöntemi 

onun yaşam mücadelesinin yöntemini belirler (kaba kuvvet, duygu ya da akıl)” 

(Rand, 2009: 17).  

İnsanın doğasının gerektirdiği gibi, hayatta kalma yöntemi olarak aklı 

seçmesi, akla uygun eylemlerde bulunması ve akıl yoluyla elde ettiği bilginin yapısı 

gereği, hayatta kalmak için doğayı kendisine uyumlu hale getirmelidir (Peikoff, 

1993: 74). İnsanın hayatta kalması için ihtiyacı olan her şey aklı tarafından keşfedilir 

ve bu bağlamda kendi emeğiyle üretilir. Bu nedenle, aklın insanın hayatta kalma 

problemine verdiği cevap üretimdir (Rand, 2004: 12).  

                                                 

7
 Psiko-epistemoloji, “insanın öğrenme süreçlerinin bilinçli zihni ile bilinçaltının otomatik 

fonksiyonları arasındaki etkileşim açısından incelenmesidir” (Rand, 1990a: 16).  
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 Üretim, insanın hayatî ihtiyaçlarının karşılanması, amaçlarına hızlı ve verimli 

bir şekilde ulaşabilmesi için, doğayı doğanın sunduğu imkânlarla “en yararlı” şekilde 

dönüştürmektir (Rothbard, 2009a: 32). İnsanın sahip olduğu tek yaratıcı güç olarak 

üretim, ilk anlamında ‘yaratma’ ile yoktan var etmeyi içermez; doğanın ya da 

doğadaki maddelerin insanın emeğiyle dönüştürülmesi, yeniden şekillendirilmesi ve 

daha önce yapılmamış şekilde yeniden düzenlenmesi anlamına gelir (Rand, 2003: 40; 

Rothbard, 2009a: 33). İnsan aklının ve emeğinin ürünleri sadece bir ‘madde’ ya da 

maddî anlamda zenginlik değildir. Ürünler ve zenginlik aynı zamanda, insan ruhunun 

bir parçasıdır. Ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayan emeğin temel güdüsü “bir idea, 

insanın ruhunun bir tezahürüdür (Rothbard, 2009a: 33).  Bu nedenle insanın doğası, 

hayatta kalması ile üretim arasındaki bu ilişkinin, üretimin sonucu olarak ortaya 

çıkan ürünlerin ve zenginliğin ‘materyalist’ gibi olumsuzluk yüklü kavramlarla 

eleştiri nesnesi haline gelmesi, sadece insanın hayatta kalmasının ya da aklının 

olumsuzlanması değildir, başlı başına insanın ruhunun da olumsuzlanmasıdır.  

İnsan doğasının özelliği olarak aklın ve onun hayatta kalmak için kullandığı 

araç olarak üretimin işlemesi belirli şartları gerektirir. İlk ve tek temel tercih olan 

akılını kullanıp kullanmama, yani ölüm ya da yaşam, tercihinde aklını kullanmayı 

yani hayatta kalmayı tercih eden ve emeğini kullanarak üretim yapan insanların, 

aklını kullanmayı tercih etmeyenlerin müdahalesinden özgür olması gerekir. Başka 

bir deyişle, insanlar “kendi rasyonel kararlarına göre, aynı fikirde olmaya veya 

olmamaya, işbirliği yapmaya veya kendi bağımsız yollarını izlemeye özgür 

olmalıdırlar” (Rand, 2004: 13). Buna göre, aklın ve üretimin işleyeceği şartlar, 

“özgürlük, özgüven ve özsaygıdır”. İnsanlar kendi düşünme işlemleri sonucunda 

harekete geçmelidirler ve bağımsız yargılarına göre yaşamalıdırlar (Rand, 2009: 22). 
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İnsanın rasyonel doğası, hayatta kalma aracı olarak akıl ve özgürlük ilişkisi şu 

şekilde özetlenebilir: Üretim, insan aklının hayatta kalması ile arasındaki ilişkidir. 

Akıl, baskı altında işlevini yerine getiremeyeceğinden ve bu durum insanın hayatta 

kalmasını doğrudan etkileyeceğinden insanın aklı hiçbir kısıtlama ve müdahaleyle 

karşılaşmamalıdır.  

İnsana nasıl hayatta kalacağının bilgisi, içgüdüsel olarak verilmemiştir. İnsan 

bu bilgiye ulaşmak için aklını kullanmalıdır. İnsanın aklını kullanması kendi 

tercihine ya da iradesine bağlıdır. Bu yönüyle akıl, insan hayatı için ‘ölüm’ ya da 

‘kalım’ meselesi olarak karşımıza çıkar. İnsanın hayatta kalma probleminin çözümü, 

yine aklı ve emeğiyle gerçekleştirdiği üretimde yatmaktadır. Üretim, doğanın ve 

doğadaki maddelerin akıl aracılığıyla dönüştürülmesi ya da yeniden düzenlenmesidir. 

Aklın insanın hayatta kalabilmesi için gerek duyduğu en önemli şart ise, özgürlüktür. 

Rand ve Rothbard, insan doğası, hayatta kalması problemi ile akıl arasında üretim 

üzerinden kurdukları ilişkiyi açık bir şekilde ortaya koydukları bu noktadan itibaren 

epistemolojinin alanından çıkarak, epistemolojilerinin şekillendirdiği etik-politik 

teorinin alanına girmeye başlarlar.  

1.3. DEĞER TEORİLERİ 

Rand ve Rothbard’ın değer teorileri ortak epistemolojik yaklaşımlarının 

zorunlu bir sonucudur. Her iki düşünür için de değer objektif gerçekliğin bir parçası 

olarak varolduğundan objektiftir, somuttur ve insanın rasyonel ve iradî doğasının 

ihtiyacı sonucu ortaya çıkmıştır.  Değer yargılaması insanın hayatta kalması için 

yapacağı ‘doğru’ tercihler açısından ‘hayatî’ bir süreci oluşturur. Değer ve insanın 

hayatı arasındaki ilişki bu şekilde doğrudandır.  
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Değerlerin, belirli alternatiflere karşı tercih edilmesi ya da alternatiflerle 

birlikte hiyerarşik olarak sıralanmasına yönelik ‘yargılama’ süreci ise sadece aklın 

rehberliğinde yapılır. Bu nedenle, Rand ve Rothbard’ın değer teorileri genel olarak 

epistemolojinin alanı içinde bulunur.  

Rand için değer, bir insanın kazanmak için ya da korumak için eylemde 

bulunduğu şeydir. Bu bağlamda değer, eylemlerin sonucunu ifade eden ‘teleolojik’ 

bir kavramdır (Rand, 2010: 15; Johnson, 1999: 136; Moen, 2012: 88; Share, 2012: 

136). Rothbard ise, değer kavramını kullanım alanlarını gözeterek iki farklı şekilde 

ele alır. Birincisi, ‘fayda’ anlamındaki değerdir ve her bireyin kendisi tarafından 

karar verilen bu anlamdaki değer sübjektiftir ve soyuttur. Sübjektif değer, sadece 

klasik praksiyoloji ve iktisat teorisi için uygundur ve başka bir alana, özellikle doğal 

hukuk etiğine uygun değildir. İkinci anlamında değer, insanların tercih ettiği 

amaçların insanın doğasına uygun olup olmadığının objektif ve somut standardıdır. 

(Rothbard, 2009a: 12). Bu anlamda, Rothbard’ın değer teorisinin Rand gibi teleolojik 

olmaktan çok deontolojik bir özellik gösterdiğini söyleyebiliriz.  

Her iki düşünürün değer tanımlarında karşımıza çıkan ortak nokta, değerin 

insanla ilişkili bir kavram olmasıdır. ‘İlişkisel’ değer, değerin nesnesinin (herhangi 

bir amaç, araç ya da eylem olabilir) insan açısından ‘değerli’ bulunmasını ifade eder 

(Smith, 2006: 6). İlişkisel değer anlayışının iki temel sonucu vardır. Birincisi, 

değerin nesnesinin bu şekilde ele alınması değerin ahlakî olarak ‘tarafsızlığını’ sağlar 

(Rasmussen ve Den Uyl, 1984b: 64). İkincisi, insanla ilişkili olarak ele alınmayan 

şeylerin kendisine indirgenebilen bir değeri (aslî değer) yoktur (Johnsson, 2005: 

318).  
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Her iki düşünürün değer teorilerine ilişkin başka bir ortak nokta da değer ve 

hayat arasındaki ilişkiye yaklaşımla ilgilidir. İnsanla ilişkili bir kavram olarak değeri 

anlamak, ancak ‘hayat’ kavramını anlamakla mümkündür. Herhangi bir şeyle ilgili 

isteğin, o şeye yöneltildiği değerlendirme süreci, canlı bir varlığı yani, hayatı 

varsayar. Bununla birlikte, daha önce de bahsettiğimiz gibi, değer canlı varlıkların 

hayatlarını sürdürmek ya da korumak ihtiyacının bir sonucudur. Başka bir deyişle, 

değer amaca yönelik eylemin değerlendirilmesini sağlayan bir standarttır (Mack, 

1984: 126, 130). Değer ve hayat arasındaki ilişki Sciabarra’ya göre “içsel, dairesel ve 

karşılıklıdır”. Değer, hayat olmadan imkânsızdır, insanın hayatını sürdürmesi de 

değer olmadan imkânsızdır (Sciabarra, 1995: 242; 2000: 209). 

 Eylem kavramı da, değer ve hayat kavramıyla bir ilişki içindedir. Sadece 

canlı varlıklar eylemde bulunabileceğinden, hayat eylem kavramını mümkün kılar ve 

eylem de hayatın sürekliliğini sağlar. Buna göre, insan eylemi kendisini için ‘değerli’ 

bulduğu amaçlara yöneliktir; yani değer, eylem sonunda elde edilmesi amaçlanandır 

(Sciabarra, 1995: 237; Peikoff, 1993: 189, 208; Rasmussen ve Den Uyl, 1984b: 64; 

Moen, 2012: 88-89). Rothbard’a göre bütün eylemler, insanın kısıtlı araçlarla 

alternatifler arasından, kendi belirlediği en değerli amaca ulaşmasıyla ilgilidir. 

İnsanlar kendi amaçlarını belirleyen tercihleri, amaçlarının ve değerlerinin 

hiyerarşisini ve değer yargısı sürecini içeren “değer ölçeklerini” kendileri belirlerler: 

“bu ölçekler hem muhtevaları hem de tercih düzenleri açısından her şahıs için 

farklıdır. Farklı zamanlarda aynı birey için farklılaşma görülür” (Rothbard, 2009c: 

15). Bu anlamda, eylemin her aşaması alternatifler arasından tercih yapılmasını 

gerektirir (Rothbard, 2009c: 61). İnsanların alternatifler arasından tercih yapması, 

eylemlerin ahlakî bir değerlendirme sonucu yapıldığını göstererek, eylemlerin 
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‘ahlakîliğini’ sağlar (Mack, 1984: 131). Bu çerçevede, insan hayatta kalmak ve 

yaşamını sürdürmek için belirli eylemlerde bulunmalı ve belirli araçları elde 

etmelidir. Rand’a göre, bu eylemler ve araçlar insanın hayatta kalması ve yaşamını 

sürdürmesi için zorunlu olduğu için “değerlidir” (Johnsson, 2005:318). 

Buna göre, değerin iki temel şartı vardır. Birincisi, değer ve amaç ancak 

alternatiflerinin mevcut olduğu bir ortamda anlamlı olduğundan, değerin karşılığında 

tercih edileceği bir alternatiftir. İkincisi, alternatifler arasından tercihte bulunma 

yeteneğine sahip bir varlıktır: “sadece yaşayan bir varlık amaçlara sahip olabilir veya 

amaçlar oluşturabilir, sadece yaşayan bir organizma kendinden kaynaklanan ve 

amaca yönelik eylemde bulunma kapasitesine sahiptir” (Rand, 2010: 16).  

Hayat, sadece değeri mümkün kılmaz, aynı zamanda başlı başına ‘nihai 

değeri’ ifade eder. Nihai değer, “daha düşük düzeydeki tüm hedeflerin kendisi için 

araç durumunda olduğu ve bu düzeydeki tüm hedeflerin kendisiyle değerlendirildiği 

standartları koruyan son hedef ya da amaçtır. Nihai değer, organizmanın hayatıdır” 

(Rand, 2010: 17). Hayat, diğer bütün amaçların kendisini devam ettirmek için araç 

olduğu kadar önemliyse, nihai amaç organizmanın hayatını devam ettirmesi için 

gerekli şeyleri yaparak hayatını devam ettirmektir:  

Bir organizmanın hayatı iki faktöre bağlıdır: dışarıdan, fiziksel ortamdan alınacak 

ihtiyaç duyulan madde veya yakıta; ve kendi bedeninin faaliyetine, bedeninin bu 

yakıtı uygun biçimde kullanmasına. Bu bağlamda uygun olanı belirleyen standart 

nedir? Bu standart organizmanın hayatıdır ya da bir organizmanın hayatta kalması için 

gerekli şeylerdir (Rand, 2010: 17).  

Buna göre, nihaî değere sahip olan hayat ‘değerliyse’, insanın hayatta 

kalmasını sağlayacak yöntemler ya da en genel anlamda hayatını devam ettiren 

süreçler de değerli olmalıdır. (Mack, 1984:124).  Bu durum, aynı zamanda kimlik 

kanunun değer teorisindeki yansımasını oluşturur. Organizmanın hayatta kalması için 
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gerekli faaliyetler onun doğası tarafından belirlenmiştir: “Canlı organizmanın ne 

olduğu, onun ne yapması gerektiğini belirler. Olunan şeyle yapılması gereken şey 

arasındaki ilişki işte budur” (Rand, 2010: 18). Organizmanın hayatını sürdürmesine 

yardımcı olan şey ‘iyi’, organizmanın hayatını tehdit eden şey ise ‘kötü’dür. İnsan, 

iyi ve kötüyü zevk ve acıya ilişkin fiziksel duyumları aracılığıyla keşfeder. İnsana ait 

“zevk-acı mekanizması, organizmanın hayatının otomatik bir koruyucusu olarak 

hizmet eder” (Rand, 2010: 22). Buna göre, herhangi bir şeyin iyisi o şeyin doğasına 

uygunluktur. İyinin, varlığın doğasına uygun olması, iyinin ve değerin doğada var 

olduğu anlamına gelir (Rasmussen ve Den Uyl, 1984b: 68). Başka bir ifadeyle iyi, 

gerçekliğin doğası tarafından belirlenmiştir. İnsan açısından bakıldığında ise iyi, 

gerçekliğin insanla ilişkili bir yönü olarak ortaya çıkar. Buna göre, iyi doğa 

tarafından belirlendiğinden onu ‘icat’ etmeye gerek yoktur; sadece her insanın 

kendisi tarafından keşfedilmelidir (Rand, 2004: 20).  

İnsan otomatik olarak hayatta kalma yeteneğine ve bilgiye sahip olmadığı 

gibi, otomatik olarak verilen değerlere de sahip değildir. Ancak, hayatını sürdürmek 

için doğasının gereğini yaparak bilgiye ulaşmalı, ‘doğru’ amaçları ve değerleri tercih 

etmelidir. Bilgiye ulaşmanın olduğu gibi, değerleri keşfetmenin ya da “tercih” 

etmenin aracı da akıldır (Rand, 2010: 22; Rand, 2003: 73). Değerler insanın aklı 

aracılığıyla keşfedildiğinden insanlar kendi bilgisi, amaçları ve değer yargılaması 

çerçevesinde aklını kullanarak değerlerini tercih etmede özgür olmalıdır.  

İnsanın hayatta kalmasını sağlayacak değerler ya da insanın peşinde koşması 

gereken ‘doğru’ amaçların belirlenmesi ise, etiğin görevidir. Bu anlamda etik, 

insanın hayatta kalmasının, hayatını sürdürmesinin ve geliştirmesinin ilkelerini 

ortaya koyar. Peikoff’a göre etik, bu anlamda insanın hayatta kalması açısından 
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oynadığı rol dikkate alınarak,  “insanın kendisini korumasının bilimidir” (Peikoff, 

1993: 214).  

Rand ve Rothbard’ın sübjektif ve aslî değeri kabul eden sübjektif değer 

teorisine karşı, karşılığını fiziksel gerçeklikte bulan objektif ve ilişkisel değer 

teorileri, sistematik olarak savunularını yaptıkları akılcı ve objektif etiklerinin 

köklerini içlerinde barındırır
8
. Değerin objektif ya da sübjektif olarak ele alınması, 

insanın amaçlarını gerçekleştirmesinin bir aracı olarak ekonominin değerden 

bağımsız olarak ele alınabilirliği ve akılcı ve objektif bir etik teorinin imkânı 

tartışmalarında önemli bir rol oynar.  

İnsanın amaçlarının sübjektif ve aslî değere sahip olması, ekonomi alanında 

amaçlar açısından değerlendirme yapmayı mümkün hale getirecek bir standartın 

ortaya çıkmasını engellediğinden, ekonominin değer yargılamalarından bağımsız bir 

alan olduğu iddialarına karşılık (Johnsson, 2005: 325-326; Younkins, 2005: 362), 

Rothbard değerden bağımsız bir ekonomi biliminin var olamayacağını iddia eder. 

Ona göre, ekonomik analiz yapı itibariyle “bilimsel” ve “değer yargısız” olabilir. 

Ancak, ekonomik analizi yapan insanların ya da ekonomi politikalarını 

uygulayanların zımnî olarak değer yüklü varsayımlarının politik sonuçlarda kendini 

dışa vurması kaçınılmazdır. İşte, bu durum “bilimsel” ya da “meşru” değildir. 

(Rothbard, [1973a] 2011: 241).  

Rothbard’a göre, insanlar değer yargılamalarını iki şekilde yaparlar. Birinci 

durumda değer yargılaması, sübjektif ve kişisel isteklerin yansımasından oluşur. 

                                                 

8
 Rand ve Rothbard’ın fikirlerleriyle değerin niteliği bakımından ayrışmayla başlayan ve akılcı ve 

objektif bir etik teorinin değerden bağımsız (value-free) ekonomi perspektifiyle reddine varan 

Avusturya Okulu’nun karşılaştırması için bkz.: Johnsson (2005), Younkins (2005), Long (2005) 
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İkinci durumda, değer yargılaması objektif ve rasyonel bir etiğin parçası olarak 

yapılır (Rothbard, [1973a] 2011: 241). Rothbard, bu bağlamda, ekonomik analizin 

objektif bir etik temelden ve değer yargılamalarından bağımsız olarak ‘verimlilik’ ve 

‘faydacılık’ üzerinden yapılmasına karşı çıkar. Sübjektif ve fiziksel, kavramsal ve 

pratik olarak ölçülmesi mümkün olmayan bir fayda kavramından hareket eden 

faydacılık, bütün insanların amaçlarının eşit olduğunu varsayar. İnsanlar arasında, 

ortak ve evrensel bir amacın varlığı “miti”, hangi ekonomik politikaların 

uygulanması gerektiğine ilişkin bilimsel ve değerden bağımsız varsayımların kabul 

edilmesinde önemli bir rol oynar (Rothbard, [1979] 2011: 254).  

Akılcı ve objektif etiğin ilkeleri, ekonomiden ya da kendisi dışında herhangi 

bir özel bilimden ayrı bir yerde bulunur (Rothbard, [1973a] 2011: 242). Verimlilik ve 

fayda esasında değerden bağımsız serbest piyasa analizi eleştirilerinin temelinde etik 

ve ekonomiye ilişkin bu görüşünün önemli bir yeri vardır. Tam da bu nedenle, 

verimlilik ve fayda analizleri, etik değerlendirmeler için bir temel oluşturamaz, 

aksine verimlilik ve fayda analizlerine göre “birincil” konumda bulunan etik, 

verimliliğin rehberi ve mihenk taşıdır (Rothbard, [1979] 2011: 260).  

Buna göre, serbest piyasayı ekonomik analizi etik bir yapıyla desteklemeden 

savunmak mümkün değildir. Rothbard’a göre, açıkça faydacı ekonomik görüşün 

evrensel olarak ötesine geçen objektif değere dayanan akılcı bir etik ilkeler setine 

başvurmadan, kendisi içinde tutarlı bir serbest piyasa savunusu yapılamaz
9
 

(Rothbard, [1973a] 2011: 244; Younkins, 2005: 365).  

                                                 

9
 Rothbard’da bunun örneği, bir sonraki bölümde göreceğimiz mülkiyet hakkında adalet ilkesinin 

savunulmasıdır. Rothbard’a göre, mülkiyette adalet ilkesine başvurulmadan serbest piyasa ne 

tanımlanabilir ne de savunulabilir. Çünkü, serbest piyasayı tanımlanabilmesi için mülkiyet haklarının 
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Rand ve Rothbard’ın gerçeklikten türetilen ve akıl ile keşfedilebilen objektif 

değer, her ikisinin de etik teorilerine asıl özelliğini kazandıran ‘objektifliğin’ asıl 

kaynağını oluşturmaktadır. Değer teorileri sadece akılcı ve objektif etik teorilerinin 

temelinde bulunmakla kalmaz, kapitalizm için ortak bir etik temel olarak ortaya 

çıkan serbest piyasanın savunulmasında da değerden bağımsız ekonomik verimlilik 

analizlerinin karşısında ahlakî savununun da köklerini oluşturur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

mübadele edilebileceği bir sistemin öngörülmesi gerekir. Bu nedenle, bu hakkın nasıl elde 

edileceğiyle ilgili ilk sahiplik teorisine başvurulması zorunludur (Rothbard, [1973a] 2011: 244). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SERBEST PİYASA İDEALİNİN ETİK TEMELLERİ: DOĞAL 

HAKLAR 

 

2.1. AYN RAND VE MURRAY ROTHBARD’DA ETİK VE POLİTİKA 

İLİŞKİSİ: DOĞAL HAKLAR VE DOĞAL HUKUK 

Aristoteles, sadece epistemolojik olarak değil doğal hukuk geleneği 

aracılığıyla etik olarak da Rand ve Rothbard’ın temel dayanak noktasını oluşturur 

(Rasmussen ve Den Uyl, 1984b: 63-64; Wheeler, 1984: 82,96; Gordon, 2007: 87; 

Share, 2012: 117; Younkins, 2005: 337). Bu nedenle, Rand ve Rothbard’ın doğal 

hukuk temelli etiklerine geçmeden önce Aristoteles’in etik anlayışını ana hatlarıyla 

ele almakta fayda vardır.   

Aristoteles’in teleolojik etik anlayışının temelinde “her sanat ve her 

araştırmanın, aynı şekilde her eylem ve tercihin” yöneldiği iyi (agathon) kavramı 

bulunur (Aristoteles, 2011: 9). Eylemlerin doğruluğu ya ahlakîliği, bu nedenle 

yöneldikleri iyiye yaklaşmakla ölçülür. Aristoteles’te iyi kavramının en önemli 

özelliği, iyinin insanla yakından ilişkili olduğunu ifade eden “kişiye özgü ve kolayca 

ondan alınamayan bir şey” olmasıdır. Her bir insana özgü iyi anlayışına göre, farklı 

insanlar için farklı iyiler vardır (Aristoteles, 2011: 13).  

Her eylemin yöneldiği iyi, insanlara göre farklılık göstermesi yanında 

eylemin doğasına göre de çeşitlilik gösterir. Bu teleolojik etik, değere ya da iyiye 
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sahip olabilecek şeylerin, ancak kendi amaçları peşinden koşan varlıklar yani bireyler 

olduğunu ortaya koyar. İyi, “bir şey için iyi” olduğundan ancak, bireysel ahlakî 

aktörün iyisine atıf yaptığı sürece anlamlı olabilir. Böylece, Aristoteles’in temel 

etiğinden ‘zorunlu’ olarak bir egoizm çıkarılabilir (Wheeler, 1984: 84).   

Bütün iyilerin ulaşacağı nihai nokta, yani insan hayatının temel amacı “iyi 

yaşamak” ve “iyi durumda olmak” anlamına gelen eudaimoniadır (Aristoteles, 2011: 

11). Eudaimonia bir bilinç durumu olmaktan çok, bir eylemdir. Eudaimonianın bir 

eylem olması, onun aynı zamanda pasif değil, aktif bir durum olduğunun da 

göstergesidir. Bilincin rasyonel durumu, eudaimonaya ulaşmayı ve onu sürdürmeyi 

sağlayacak amaçlı bir eylemi gerektirir. Eudaimonianın kendisinin varlığını 

sürdürmekten başka bir amacı olmadığından, kendisinden üstün herhangi bir amacı 

olmayan ‘en üstün’ amaçtır diyebiliriz (Rasmussen ve Den Uyl, 1984b: 87). 

İnsanın eudaimoniaya ulaşmasının en önemli aracı “insanın iyi olmasını ve 

kendi işini iyi gerçekleştirmesini sağlayan huy” olarak tanımlanan erdemdir 

(Aristoteles, 2011: 36). Erdem, aşırılıktan ve kötülükten kaçınmayı sağlayacak 

“orta”yı hedef alır ve insanın aklı tarafından bilinçli olarak tercih etmeyi ifade eder 

(Aristoteles, 2011: 37-38). Doğru eylem, akıl yoluyla tercih edilen “doğru istek” 

tarafından yönlendirilmesine bağlıdır. Akıl ve etik huy arasındaki bu ilişki nedeniyle,  

Aristoteles’te eudaimonia, akla yani erdeme uygun bir etkinlik olarak karşımıza çıkar 

(Aristoteles, 2011: 205). Bu nokta, Aristoteles’in etik ve epistemoloji ilişkisini akıl 

üzerinden kurduğu noktadır. İnsanın temel amacı mutluluğa ulaşmaktır ve mutluluk 

ancak akla uygun etkinliklerle elde edilebilir. Aristoteles’te akıl ve etik arasındaki 

ilişki üç aşamada şöyle kurulur: (1) İnsanın “insanca” yaşamı mutlu, başarılı ve iyi 



37 

 

olmalıdır, (2) bireysel mutluluğa ve başarıya ulaşmak, rasyonel ve amaçlı eylemle 

mümkündür ve (3) rasyonel ve amaçlı eylemin insan ruhunun istekli yanının tercihi 

belirlemesi ve rasyonel yanının hangi eylemlerin insanı mutluluğa götüreceğini 

belirlemesi olmak üzere iki temeli vardır (Wheeler, 1984: 90).  

Rand ve Rothbard’ın etik teorilerinin Aristotelesçi bir etik teorisi olarak 

nitelendirip nitelendirilmeyeceğine ilişkin olarak Rasmussen ve Den Uyl, 

Aristotelesçi bir etik teorisinin özelliklerini ortaya koyar. Rasmussen ve Den Uyl’a 

göre, Aristotelesçi bir etik teorisinin ilk özelliği insan doğası ile etik arasındaki ilişki 

ile ilgilidir. Evrendeki bütün varlıklar gibi insan da bir doğaya sahiptir ve bu doğa 

bilinebilirdir. Bu ön kabul doğrultusunda, insanın iyi hayatı ve insanın gelişimine 

yönelik ilkeler, insan doğasına ilişkin bu bilgiden türetilir (Rasmussen ve Den Uyl, 

1991: 32-33). Etik teorisine zemin oluşturan insan doğası anlayışının ve Aristotelesçi 

etik teorinin ikinci özelliği ise, insanın doğuştan gelen bir bilgiye ve bu nedenle 

otomatik bir hayatta kalma mekanizmasına sahip olmayan, ancak ayırt edici özelliği 

olarak kavramsal farkındalığını yani, aklını kullanarak hayatta kalabilecek bir 

“rasyonel hayvan” olmasıdır. Rasyonel hayvan olarak insan aynı zamanda “sosyal ve 

siyasal hayvan”dır. İnsanın rasyonel, sosyal ve siyasal bir hayvan olmasının anlamı,  

insanın en iyi yaşamının bir insan topluluğu içindeki yaşam olarak belirmesidir 

(Rasmussen ve Den Uyl, 1991: 33-34, 75). Aristotelesçi etikte insan, geliştirilebilir 

bir potansiyeldir. Canlı varlıkların özelliği olan amaçları için eylemde bulunma, 

amaçlarının peşinde koşma ve onlara ulaşma insanın kendi potansiyelini 

gerçekleştirme sürecini oluşturur (Rasmussen ve Den Uyl, 1991: 45) Rasyonel 

hayvan olarak insan, insan olmaktan başka bir varlık olmayı ya da o yönde gelişmeyi 

tercih edemez. Bununla birlikte, belirli bir doğaya sahip olan insan, doğasının 
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haricinde ‘istediği’ herhangi bir eylem yöntemiyle hayatını sürdüremez. Bu nedenle, 

Aristotelesçi etikte insanın “doğal amacı, yükümlülüğü ve ergon’u” akla uygun bir 

şekilde yaşamaktır (Rasmussen ve Den Uyl, 1991: 35,75).  

Aristotelesçi etiğin üçüncü özelliği insanın iyiliği, kendini gerçekleştirmesi ve 

geliştirmesi ile tanımlanan akla uygun yaşamın mutluluk (eudaimonia) olarak ifade 

edilmesidir. Buna göre, Aristotelesçi bir etikte insan gelişimi mutlulukla aynı anlama 

gelir (Rasmussen ve Den Uyl, 1991: 36). Mutluluğa ulaşmak ya da insan gelişimi, 

insanın kendi çabasının sonucudur, yani insan kendi hayatını geliştirmesinin ve 

sürdürmesinin sorumluluğunu öz-yönetimi aracılığıyla kendisi alır (Rasmussen ve 

Den Uyl, 1991: 64).  

Aristotelesçi etiğin dördüncü özelliği, insanî ve bireyci bir etik olmasıdır. Bu 

anlamda Aristotelesçi etik, insanın gelişimi tek ahlakî standart olduğundan insanîdir 

ve insanın gelişimi aslında bireyin gelişimini ifade ettiğinden bireycidir (Rasmussen 

ve Den Uyl, 1991: 75).  

Aristotelesçi etiğin beşinci ve son özelliği akla uygun yaşama, yani 

eudaimoniaya ulaşmak için belirli amaçların gerçekleştirilmesi gerektiğinden, amaca 

yönelik eylemlerin bütünleştirilmesinin erdemler aracılığıyla yapılmasıdır. Bu 

çerçevede, Aristotelesçi bir etiğin temel erdemi başka bir deyişle, insan doğası 

tarafından belirlenen insan gelişiminin temel gerekliliği akılcılıktır (Rasmussen ve 

Den Uyl, 1991: 66).  

Aristotelesçi bir etiğin bu özelliklerine göre, Rand ve Rothbard’ın ‘akılcı ve 

objektif’ etik teorileri rasyonel insan doğası anlayışı, akla ve akılcılığa verdiği önem, 

insan hayatının amacı olarak yöneldikleri mutlululuk kavramı dolayısıyla, genel 

olarak Aristotelesçi bir etik görüntüsü çizmektedir.  
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2.1. 1. Akılcı ve objektif etik teorisi 

Rand ve Rothbard’ın etik teorilerinin kurucu unsuru, her ikisinin de paylaştığı 

rasyonel insan doğasıdır. Her iki düşünür için de etik ilkeler, kimlik kanundan 

hareketle evrenin, insanın ve çevresindeki varlıkların doğasından türetilir 

(Rasmussen ve Den Uyl, 1984b: 71).  

Her iki düşünür için de, etik ilkelerin insanın rasyonel doğasından 

türetilmesinin üç önemli sonucu vardır. Birincisi, bir kaynak olarak insanın rasyonel 

doğası etik ilkeler için evrensel geçerlilik ve süreklilik sağlar. Rothbard’a göre, etiğin 

ilkeleri insan doğasından türetilen ve akıl aracılığıyla keşfedilen doğal hukukun 

ilkeleridir. Bir etik teorinin geçerli olması için bu etik teorinin zamandan ve 

mekândan bağımsız kurallardan oluşması ve bütün insanlara uygulanabilir olması 

gerekir. Bu nedenle doğal hukuk her zaman, her yerde, bütün insanlar için geçerli 

etik temeldir
10

: 

Buna göre, etik özellikli bir tabiî hukuk kendisine fizikî, ya da “bilimsel” tabiat 

kanunlarının doğrultusunda yer bulacaktır. Fakat bir özgürlük toplumu aynı temel 

kanunları her insana, zamana ve mekana bağlı olmaksızın uygulayan tek toplumdur. 

İşte bu, aklın –rekabet içindeki birçok iktisat veya başka teorilerden birisini aklın 

seçmesinde olduğu gibi- birbiriyle rekabet eden teorilerden tabiî hukuk teorisini 

seçmesinin yoludur (Rothbard, 2009a: 47). 

                                                 

10
 Bu noktada, Rothbard’ın etik ile siyaset teorisi arasında kurduğu bağlantıya da işaret etmek gerekir. 

“Her insan, her zaman ve her yerde temel kurallarla çevrelenmiştir: Kendi kişiliğinin sahipliği, bir 

kişinin işgal ettiği ve dönüştürdüğü daha önce hiç kullanılmamış olan tabiî kaynağın sahipliği ve bu 

sahiplikten türetilen –gönüllü mübadele ya da bağış gibi- diğer şeyler. Bu kurallar –ki biz bunları 

‘tabiî sahiplik kuralları olarak isimlendirebiliriz- zamana, mekana ve toplumun iktisadî becerilerine 

bakılmaksızın açık biçimde uygulanabilir ve savunulabilir. Başka herhangi bir sistemin tabiî hukuk 

olarak vasıflandırılması mümkün değildir; çünkü bir kişinin ya da grubun başka kişi veya gruplar 

üzerinde baskıcı bir kuralı (ya da bu hükümranlıkta görev alan başka bir kural) olacaksa, bu kuralın 

herkese uygulanması imkânsızdır. Sadece yöneticisiz ve salt liberteryen bir toplum tabiî haklar ve 

tabiî hukuk vasfına sahip olabilir, ya da daha önemlisi, bütün insanlık için evrensel etik şartlarını 

sağlayabilir” (Rothbard, 2009a: 47). 
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Etik ilkelerin insanın rasyonel doğasından türetilmesinin ikinci önemli 

sonucu, doğasına göre eylemde bulunması gereken insanın, kendi doğasına uygun 

hayatta kalma yöntemini keşfetmek için, hayatta kalmasını sağlayacak bilginin 

peşinde koşarken etiğin rehberliğine ihtiyaç duymasıdır. Bu çerçevede rasyonel insan 

doğası kaynaklı ettiği etiğin görevi, insan yaşamının amaçlarına, gidişatına ve 

tercihlerine rehberlik etmek için diğer bilimlerin verilerini ve araçlarını kullanarak, 

insanın var oluşunda hayatî önem taşıyan bir değerler sistemini keşfetmektir (Rand, 

2010: 11-12; Rothbard, [1960] 2011: 4). Başka bir ifadeyle etik, insanın hayatını 

geliştirmenin, sürdürmenin ve “korumanın” bilimidir (Peikoff, 1993: 214). Bu 

nedenle etik, doğuştan hiçbir bilgiye ve otomatik olarak hayatta kalma 

mekanizmasına sahip olmayan insanın dünyada var olma mücadelesinin bir 

gereksinimi olarak karşımıza çıkar.  

Rand ve Rothbard’ın etik teorilerinde, temel ilkeler insanın rasyonel 

doğasından türetildiğinden ve değerler ile insanın hayatta kalma yöntemi akıl yoluyla 

tercih edildiğinden, akıl ve etik ilişkisi karşılıklı bir ilişkidir. Bu da, etik ilkelerin 

insanın rasyonel doğasından türetilmesinin üçüncü önemli sonucudur. Rothbard akıl 

ile keşfedilen doğal hukuk etiğinin ilkelerini işaret ederken özellikle Rand, akıl ve 

etik ilişkisi çok kuvvetli bir şekilde vurgular. Tanımı itibariyle, akıl aracılığıyla tercih 

edilen bir değerler sistemi olan etik bu bağlamda, etik ilkelerin rasyonel ve tercih 

edilen olduğu; zorlanan ya da itaat edilen olmadığı anlamına gelir (Rand, 2003a: 

461). Bu nedenle, hayatta kalmak için yürütülen akıl süreci aynı zamanda “ahlakî” 

bir süreci ifade eder, çünkü “insanın mantığı onun ahlakî yeteneğidir” (Rand, 2003a: 

459; 2003b: 73). İnsanın mantığını kullanarak gerçekleştirdiği düşünme eylemi, bu 
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nedenle insanın tek “iyi” eylemidir ve diğer bütün iyi eylemlerinin kaynağıdır (Rand, 

2003a: 460).  

Rand, insanın rasyonel doğası ile hayatta kalması arasındaki ilişkiyi, bencillik 

kavramı üzerinden kurgular. İnsanın rasyonel doğası ile hayatta kalması arasındaki 

ilişkide etiğe duyulan ihtiyaç insanın “ahlakî varoluş” hakkı olduğu anlamına gelir. 

İnsanın yaşamını sürdürmesi kendiliğinden gerçekleşmeyeceğinden, insan kendi 

çabasıyla aklını kullanarak hayatta kalmak zorunda olduğundan: “bir insanın kendi 

çıkarının peşinde koşmasının kötü olduğu düşüncesi insanın yaşama arzusunun da 

kötü olduğu, yani insanın hayatının da kendi başına kötü olduğu anlamına gelir” 

(Rand, 2010: 6). Bu nedenle, insanın ahlakî var oluşa hakkının olması, “bencillik” 

kavramının açık şekilde tanımlanmasına ve bu kavramın “kurtarılmasına” bağlıdır 

(Rand, 2010: 7). 

 Bencillik kavramı, bütün ahlakî değerlendirmelerin dışında, yalnızca insanın 

kendi çıkarıyla ilgilenmesini ifade eder (Rand, 2010: 3-4). Rand’a göre, bencillik 

yani kendi çıkarını düşünmek ahlakî var oluşun özüdür; bu nedenle, ahlakın amacı 

“insanın haklı değerlerini ve çıkarlarını tanımlamaktır, kendi çıkarını düşünmek 

ahlakî bir varoluşun özüdür ve insanın kendi ahlakî davranışlarının faydalanıcısı yine 

kendisi olmalıdır” (Rand, 2010: 7). Buna göre, Rand, insanın kendi “akılcı öz çıkarı” 

için eylemde bulunması ve ahlakî eylemden faydalananın eylemde bulunan kimse 

olması gerektiğini savunur. İnsanın bu şekilde davranma hakkı, “onun insan olma 

özelliğinden ve ahlakî değerlerin insan hayatındaki işlevinden kaynaklanır ve 

dolayısıyla bu hak sadece akılcı, objektif olarak açıklanan ve onaylanan bir ahlakî 

ilkeler sistemiyle uygulanabilir” (Rand, 2010: 8). Rand’a göre öz çıkar bu ahlakî 

ilkeler tarafından belirlenir. Ahlakî ilkeler, akıl ile keşfedildiğinden öz çıkar da akıl 
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aracılığıyla keşfedilir ya da kazanılır: “bu nedenle, objektivist etik, bir akılcı öz çıkar 

ve bencillik ahlakıdır” (Rand, 2010: 9). Böylece, sadece insanın kendi çıkarı değil 

kendi çıkarının peşinden koşmasını içeren süreçler de rasyonel olduğu kadar ahlakî 

bir özellik gösterirler.  

Rand ve Rothbard’ın akıl yoluyla keşfettiği ‘objektif’ değerler sistemini 

oluşturan değerler hiyerarşisi, insanın akılcı ve ahlakî eylemlerinin temelinde 

bulunur. Rand’a göre akılcı eylem, değerler hiyerarşisine uygun olarak gerçekleşen 

eylemdir. Alternatifler ve insanın iradî tercihi, akıl ile benimsenen değerler 

hiyerarşisini mümkün kılarken, değerler hiyerarşisi akılcı eylemin, değer yargısının 

ve ahlakî tercihin varlığını mümkün kılar (Rand, 2010: 62). Böylece, insanın 

rasyonel doğasından türeyen ilkelere ve objektif bir değer sistemine dayanan 

düşünürlerin etik teorilerinin en önemli özelliği akılcı ve objektif olmalarıdır.  

Rand’a göre, “akılcı, bilimsel, objektif etik sistemi” ancak, insanın bir 

değerler sistemine neden ihtiyaç duyduğu sorusuna akılcı, bilimsel ve kanıtlanabilir 

cevaplar verildiğinde mümkün olabilecektir (Rand, 2010: 13). Rand’ın epistemolojik 

yaklaşımı dikkate alındığında, etiğin akılcı ve objektif bir özellik göstermesinin en 

önemli nedeni Rand’ın etiği kavramsal bir disiplin olarak ele alması olarak ortaya 

çıkar. Rand bir değerler sistemine bağlılık, soyut prensipleri kavrayabilme ve gerçek 

hayata uygulayabilme yeteneğini gerektirdiği için etiği kavramsal bir disiplin olarak 

görür (Rand, 2003: 68). Bununla birlikte ona göre akılcı, bilimsel ve objektif bir 

etiğin varlığını ortaya koymak için, etiğin metafizik temellerine inilmeli ve objektif 

olarak geçerliliği ispatlanmalıdır.  

Akıl ‘başarısız’ olduğu için etiğin tamamen aklın alanının dışına çıkarılması 

gerektiği, akılcı bir etik ihtimalinin olmadığını, insanın eylemlerine ve tercihlerine 



43 

 

rehberlik edecek akıldan başka “inanç, içgüdü, sezgi, ilham, his, zevk, dürtü, dilek 

veya kapris” gibi başka standartlar olduğu iddia edilir:  

Bugün, tıpkı geçmişte olduğu gibi, filozofların çoğuna göre etiğin nihai standardı 

kapristir (onlar bunu ‘keyfi istem’ veya ‘sübjektif tercih’ veya ‘duygusal bağlılık’ 

olarak isimlendirmektedirler); ve kavga sadece kimin kaprisi noktasındadır: İnsanın 

kendisinin, toplumun, diktatörün veya Tanrının. Başka hangi konuda farklı fikirde 

olurlarsa olsunlar, bugünün ahlakçıları, etiğin sübjektif bir konu olduğu ve üç şeyin 

etik alanının dışına çıkarılması gerektiği konusunda hemfikirdir. Bu üç şey akıl, zihin 

ve realitedir (Rand, 2010: 14-15).   

Bireyin kendisini ve hayatını standart olarak alan etik anlayışına karşılık, 

akılcı ve objektif olarak tanımlanamayan anlayış etiğin standardının bireysel insanın 

kendisinden başka herhangi bir şey olarak belirlenmesi tehlikesini taşır. Örneğin 

akılcı, bilimsel ve “dinsel olmayan” etik temellendirmesi çabaları “Tanrı”nın yerine 

“toplum” konulmasıyla sınırlı kalmıştır. Böylece, toplum iyinin ve etiğin standardı 

haline gelmiştir: 

Bunun anlamı, ‘toplumun’ canı istediği her şeyi yapabileceğidir, çünkü ‘iyi’ toplumun 

yapmayı istediği şeydir (çünkü toplum onu istemektedir). Ve ‘toplum’ diye bir varlık 

olmadığından, toplum sadece belli sayıda münferit insan olduğundan, bu bazı 

insanların (çoğunluk veya toplumun sözcüsü olma iddiasındaki herhangi bir çetenin) 

gerçekleştirmek istedikleri herhangi bir kaprisi (veya zorbalığı) etik olarak görmeye 

ve göstermeye yetkili oldukları ve öteki insanların da etik olarak hayatlarını bu çetenin 

arzularına hizmet edecek biçimde harcamaya yükümlü oldukları anlamına gelmiştir 

(Rand, 2010: 13-14).  

Rand etiğin değer standardı olarak, insanın hayatını ya da daha özel olarak da 

değerin standardı olan “insanın insan olarak hayatta kalması”nı görür (Rand, 2010: 

27; Smith, 2006: 28). Buna göre, her insanın etik amacı kendi yaşamıdır (Rand, 

2010: 31). İnsanın insan olarak hayatta kalması sadece “anlık” ve “fiziksel” bir 

hayatta kalmayı ifade etmez,  “akılcı bir varlığın tüm ömrü boyunca hayatta kalması 

için gereken şartları, metotları ve amaçları –insanın tercihine açık olan tüm var oluş 

hususlarını- ifade eder” (Rand, 2010: 30).  
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İnsanın insan olarak hayatta kalmasının araçları, Rand’a göre teorik, pratik, 

düşünsel ve ontolojik yönlere sahip olan değerler ve erdemlerdir (Sciabarra, 1995: 

243). Değerlerin ve erdemlerin tercih edicisi olarak insan, akıl ve beden olarak bir 

bütünlüğü ifade ettiği için her değer ve erdemin zihinsel ve fiziksel karşılıkları 

vardır; bu nedenle mutlaka bir bilinç sürecini ve fiziksel eylemi içerirler (Sciabara, 

1995: 244; Peikoff, 1993: 226).  

Rand’a göre, insanların kazanmak ya da muhafaza etmek için eylemde 

bulunduğu değerler, ancak erdemler aracılığıyla kazanılır ve muhafaza edilir. Bu 

nedenle, değerler ve erdemler arasındaki ilişki esas olarak amaçlar ve araçlar 

arasındaki ilişkidir (Sciabarra, 1995: 258).  İnsanın hayatta kalmasının ve hayatını 

sürdürmesinin aracı olan, insanın bütün iyi eylemleriyle bağlantılı ve kendi içerisinde 

‘hiyerarşik’ olarak sıralanan üç temel değer olarak akıl, amaç ve kendine saygı
11

 ile 

                                                 

11
 “Bu üç değer, insanın tüm iyi eylemleriyle bağlıdır ve onların hepsini gerekli kılar. O iyi eylemlerin 

hepsi de varoluşla bilinçlilik arasındaki bağlarla ilgilidir. Bunlar rasyonellik, bağımsızlık, tutarlılık, 

dürüstlük, adalet, verimlilik ve gururdur” (Rand, 2003a: 461). Bağımsızlık, “yargılama 

sorumluluğunun size ait olduğunu ve ondan kurtulmanıza hiçbir şeyin yardımcı olamayacağını 

anlamak demektir” (Rand, 2003a: 462). Bu anlamda, bağımsızlık erdemiyle metafizik, epistemolojik 

ve etik temeller arasında açık bir ilişki vardır. Bağımsızlık erdemine sahip bir insan, metafizik olarak 

verili olanla insan yapımı olan arasındaki ayrımın farkında olan insandır. Bu insan aynı zamanda, 

varoluşun üstünlüğünü kabul eder, aklı bilginin tek aracı olarak görür ve akılcılık erdemini tüm 

sorumluluğuyla üstlenir (Peikoff, 1993: 253-254). İnsanın akıl ve beden olarak bütünlüğünü kabul 

eden tutarlılık, “bilinciniz konusunda sahteliğe sapmamaktır. İnsan bölünmez bir bütündür: iki 

parçadan oluşan bir birimdir. Bunların biri madde, diğeri bilinçtir. Bedeniyle aklı arasında, eylemiyle 

düşüncesi arasında, eylemiyle düşüncesi arasında bir ayrışmaya asla izin veremez, hayatıyla 

yargılarını ayıramaz” (Rand, 2003a: 462; Peikoff, 1993: 259). Cesaret ve özgüven, “pratikler 

gereklerdir, cesaret varoluşa sadakatin pratik biçimdir, doğruluktan sapmamaktır, özgüven de kişinin 

kendi bilincine sadık olmanın pratik biçimidir” (Rand, 2003a: 462). Akılcılık erdeminin doğal sonucu 

olarak ‘sahte’ gerçeklik algısının reddedilmesine dayanan dürüstlük, “gerçek dışının gerçek dışı 

olduğunu, hiçbir değere sahip olamayacağını, sahtekarlıkla elde edilen sevginin de, şöhretin de, 

paranın da bir değer olamayacağını anlamaktır. Dürüstlük bir sosyal görev değildir. Başkalarının hatırı 

için yapılan bir fedakarlık değildir. Kişinin uygulayabileceği en derinlemesine bencil şeydir: kendi 

varlığının gerçekliğini, başkalarının yanılgılı bilincine feda etmeyi reddetmektir” (Rand, 2003a: 462-

463; Peikoff, 1993: 267). Adalet, “tabiatın karakteri konusunda nasıl numara yapılamazsa, insanın 

karakteri konusunda da yapılamayacağını anlamaktır. İnsanları da tıpkı cansız objeleri yargılar gibi, 

gerçeğe aynı saygıyı göstererek, aynı doğru vizyonla, en katıksız ve rasyonel tanımlamalarla 

yargılamak gerektiğini, her insanın neyse o olarak yargılanması ve ona göre muamele görmesi 

gerektiğini anlamaktır” (Rand, 2003a: 463). 
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bu temel değerlere karşılık gelen üç temel erdem vardır: akılcılık, üretkenlik ve gurur 

(Rand, 2010: 31-32; Badhwar, 1999: 29). Akıl, amaç ve kendine saygı birbirleriyle 

bağlantılı değerlerdir: “Mantık, onun tek bilgi aracıdır. Amaç, o araçla elde edeceği 

mutluluğun seçimidir. Özsaygı da, kendi aklının düşünebilme ehliyetine sahip, kendi 

kişiliğinin mutluluğuna layık olduğundan ihlal edilemez biçimde emin olmasıdır. 

Bunun anlamı da yaşamaya layık olmak demektir” (Rand, 2003a: 461).  

Bu noktada, Rand ve Rothbard’ın insanın hayatta kalmak için ihtiyacı olan 

her şeyin  aklıyla keşfedileceği ve emeğiyle üretileceği, bu nedenle hayatta 

kalmasının aklını kullanma kapasitesine ve üretkenlik derecesine bağlı olduğu 

düşüncesinden hareketle, her iki düşünür için de temel erdemler olarak görülebilecek 

akılcılık ve üretkenlik erdemlerini ele almak faydalı olacaktır.  

Akılcılık ve üretkenlik arasındaki ilişki Rand’da göre şu şekilde formüle 

edilir:  “üretken iş akılcı bir insan hayatının asıl amacıdır, insanın diğer tüm 

değerlerinin hiyerarşisini oluşturan ve belirleyen asıl değerdir. Akıl, insanın üretken 

işinin kaynağı ve ön şartıdır, gurur ise sonucudur” (Rand, 2010: 32).  Akılcılık, 

insanın temel erdemi olarak diğer tüm erdemlerin kendisinden türediği bir kaynaktır. 

Akıl, insanın yaşamını sürdürmesinde oynadığı önemli rol nedeniyle insan için hem 

bütün iyiliklerin hem de bütün kötülüklerin kaynağıdır. İnsanın bütün kötülüğünün 

kaynağı, aklını kullanıp kullanmama tercihinde yatar. Aklını kullanmama tercihi, 

insanın hayatta kalma aracını reddetme anlamına geldiğinden akla karşı olmak 

hayata karşı olmaktır (Smith, 2006: 74). Akılcılık erdemi,  

kişinin tek bilgi kaynağı, değerler hakkındaki tek yargısı ve tek davranış rehberi 

olarak aklın tanınması ve kabul edilmesi anlamına gelir. Kişinin daima tam bir bilinçli 

olma durumu tüm konular üzerine, tüm tercihlere, uyanık kaldığı tüm saatlere tam bir 

zihinsel odaklanmayı sürdürmesi anlamına da gelir. Kişinin kendi gücü dahilinde 

realiteyi tam olarak anlamaya çalışması ve kişinin algılamasını, yani bilgisini sürekli 

olarak aktif bir şekilde artırmaya çalışması anlamına gelir. Kişinin hiçbir değeri ya da 
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hususu realite algılamasının üzerine koymaması gerektiği prensibine bağlı kalması 

anlamına gelir. Kişinin tüm inançlarının, değerlerinin, amaçlarının, arzularının ve 

davranışlarının kişinin tüm becerisinin izin verdiği ölçüde eksiksiz ve titiz bir 

düşünme sürecine (mantığın acımasızca katı bir uygulaması ile yönlendirilen bir 

düşünme sürecine) dayanması, ondan geliştirilmesi ve onunla seçilip geçerliliğinin 

teyit edilmesi prensibine bağlı kalma anlamına gelir. Kişinin inançlarını başkalarının 

fikirlerine ve isteklerine asla feda etmemesi gerektiği (bu bütünlük erdemidir), kişinin 

hiçbir şekilde realiteyi yanıltmamaya çalışması (bu doğruluk erdemidir), kişinin asla 

gerek maddî gerek manevi bakımdan kazanılmamış ve hak edilmemiş şeyler peşinde 

olmaması ve böyle şeyleri onaylamaması (bu adalet erdemidir) anlamına gelir. Kişinin 

sebepler olmadan sonuçları istememesi ve kişinin ortaya çıkacak sonuçlarının tüm 

sorumluluğunu üstlenmeden bir şeye sebep olmaması (kişinin asla bir hortlak gibi, 

yani kendi amaçlarını ve dürtülerini bilmeden) hareket etmemesi gerektiği (kişinin 

bağlamdan bağımsız, yani bildiklerinin tamamına, bütünleştirilmiş toplamına aykırı 

olan veya tamamen karşı olan hiçbir karar vermemesi, herhangi bir inanca sahip 

olmaması veya herhangi bir değerin peşinden koşmaması –ve hepsinden öte kişinin 

çelişkilerin yanına kar kalacağını asla düşünmemesi anlamına gelir. Her türlü 

mistisizmin yani algısal, akılcı, tanımlanabilir olmayan bir doğaüstü bilgi kaynağı 

iddiasının reddedilmesi anlamına gelir. Anlık olarak değil, kalıcı bir yaşam tarzı 

olarak akla bağlı kalma anlamına gelir (Rand, 2010: 32-33). 

Üretkenlik, insanın iyi hayatı için sadece bir gereklilik değildir aynı zamanda 

onun temel aracıdır. Ahlakî olarak yaşama tercihinin bir sonucu olan üretkenlik, 

insanın bilinci aracılığıyla var oluşu “kontrol etmesi” anlamına gelir. Üretkenlik,  

Sürekli bilgi edinme, maddeyi amaca göre biçimlendirme, bir fikri bir fiziksel biçime 

çevirme, dünyayı kişinin kendi değerlerine göre yeniden yapılandırma demektir. Her 

tür çalışma, düşünen bir zihinle yapılıyorsa yaratıcı çalışmadır. İşiniz sizi 

değerlerinize ulaştıracak süreçtir, değerlerinize yönelik ihtirasınızı kaybetmek, yaşama 

isteğinizi kaybetmektir. İşiniz aslında hayatınızın amacıdır (Rand, 2003a: 464).  

Üretkenlik erdemi, insan aklının yaşamını sürdürmesinin pratikteki 

yansımasıdır; akılcılık erdeminin gelişmiş halidir. Amaç nasıl akla dayanıyorsa, 

üretkenlik de insan aklının tam ve amaçlı şekilde kullanılmasına işaret eden akılcılığa 

dayanır ve insanın hayatını sürdürmesinin aracı olarak temel erdemlerden biri olarak 

karşımıza çıkar (Smith, 2006: 200). Üretkenlik erdeminin etik açıdan önemi, 

üretimin insan aklının en etkili ve kapsamlı kullanımı olarak kabul edilmesinden 

kaynaklanır: “Üretken iş, insanının sınırsız başarısının yoludur ve insanın 

karakterinin en üstün özelliklerini, onun yaratıcı becerisini, hırsını, kendini zorlama 

özelliğini, başa çıkılması imkânsız felaketlere katlanmayı reddetmesini, dünyayı 



47 

 

kendi değerlerine göre yeniden şekillendirme amacına bağlı kalmasını gerektirir” 

(Rand, 2010: 33-34).  

Etiğin amacı, insanın mutluluğudur ve etiğin yöntemi insanı mutluluğa 

ulaştıracak yöntemlerdir.  Rothbard’da, insan için iyiye ulaşmanın, yani insan 

doğasının gereklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmenin yöntemini, insan 

doğasıyla en uyumlu olan amaçları seçmenin aracı olarak, doğa kanunu belirler. Ona 

göre, doğa kanunu  ‘mutluluk bilimini’ yani insanın gerçek mutluluğuna giden 

yolunu ortaya koyar (Rothbard, 2009a: 12). Rothbard’a göre, mutluluk gerçeklik ve 

insan doğası tarafından belirlenen değerin “somut” anlamından hareketle, “sağduyu” 

yani, memnuniyet açısından ele alınır (Rothbard, 2009a: 12). Etiğin amacı olarak 

mutluluk değer teorisiyle bağlantılı şekilde ele alındığı için Rothbard’da etik ile 

epistemoloji ilişkisi bu noktada çok açık bir şekilde ortaya çıkar. Share’ye göre, 

Rothbard’ın değer teorisi, Rand gibi teleolojik olmaktan çok deontolojik bir özellik 

gösterdiğinden etik teorisinde ‘teleolojik’ anlamda bir boşluk ortaya çıkar. Rand’ın 

insanın insan olarak hayatta kalmasını, hem değerin standarı hem de  ‘teleolojik’ 

buyruk olarak görmesi, Rothbard’ın bu alandaki boşluğunu kapatarak akılcı ve 

objektif etiği neredeyse eksiksiz hale getirir (Share, 2012: 141; Smith, 2006: 28-29).  

Mutluluğun somut anlamda ele alınması, Rothbard’ın faydacı felsefede 

mutluluk eleştirisinin temelini oluşturur: “Faydacı felsefe, ‘mutluluğu’ salt biçimsel 

(resmî) anlamıyla insanların değer ölçülerini –her ne sebeple olursa olsun- en 

yükseğe çıkarmak için gerekli işlemlerin yapılması olarak ele alır. Bu amaçlara 

ulaşmak insanlara ‘yarar’, ‘doyum’ ya da ‘mutluluk’ sonucunu verecektir” 

(Rothbard, 2009a: 12). Buna göre, Rothbard’da mutluluk biçimsel bir mutluluk 

değildir.  
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Rand’a göre ise, mutluluk insan hayatının tek ahlakî amacıdır ve ona ancak 

değerler aracılığıyla yaşayacağı rasyonel ve erdemli bir hayat ile ulaşabilir: 

“değerlerin ödülü hayattır, hayatın amacı ve ödülü de mutluluktur” (Rand, 2003a: 

465; Smith, 2006: 31). Bu anlamda mutluluk, kişinin değerlerine ulaşmasıyla 

yaşamın “başarılı” durumunda olmasını ifade eden bir bilinç durumudur (Rand, 

2010: 35-36; Badhwar, 1999: 39).  Psikolojik olarak, insanın hayatta kalması ölüm 

ya da yaşam konusu olarak ele alınmaz; insanın hayatta kalması bir “mutluluk veya 

ıstırap” meselesidir. Mutluluk insanın yaşamındaki başarıları ifade ederken, ıstırap 

başarısızlığın göstergesi olarak ortaya çıkar (Rand, 2010: 35). Bu nedenle, insanın 

hayatını sürdürmesi ile kendi mutluluğunun peşinde koşması birbirinden farklı 

amaçlar değildir. İnsanlar akıl aracılığıyla tercih ettikleri değerlerinin ve amaçlarının 

peşinden koşarak yaşamlarını sürdürürler, amaçlarına ulaştıkları zaman ise mutluluğa 

ulaşmış olurlar:  

Kişinin hayatını yaşaması, hayatının bir anında, bir yılında veya tamamında mutluluğu 

tecrübe etmesi yoluyla olur. Ve kişi, kendi başına bir amaç olan (ve kişiye ‘yaşamaya 

değer olan budur diye düşündürten) saf mutluluğu yaşadığında, duygusal anlamda 

yaşamın kendi başına bir amaç olduğu gerçeği ile karşı karşıyadır ve bu gerçeği teyit 

etmektedir (Rand, 2010: 38).  

Mutluluk, sadece yaşamın rehberi olarak görülecek “tanımlanamaz” ya da 

“indirgenemez” bir durum değildir, insanın insan olarak hayatta kalmasının 

gerektirdiği akılcı değerler peşinde koşması ve yaşamını en üstün değer olarak 

görmesiyle ulaşabileceği bir “somutluktur” (Rand, 2010: 38-39). Buna göre 

mutluluk, ancak rasyonel değerlere sahip, amaçlarının peşinde koşan, rasyonel 

eylemlere sevinç yaşayan bir insanın sahibi olabileceği bir duygu durumudur (Rand, 

2003a: 467). 
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İnsanın kendisi ve yaşamı kadar gerçekliğin bir parçası olaran mutluluk, 

kişisel bir “kapris” olarak ele alınmamalıdır. Mutluluğu, kişisel bir kapris olarak ele 

almak, “kişinin kendini, bilinmeyen şeytanlar tarafından yönlendirilen, kafasını 

görmeyi reddettiği realitenin duvarlarına vuran kör bir robot haline getirmesi 

anlamına gelir” (Rand, 2010: 39). Bu nedenle mutluluk ne insanın kaprislerinin bir 

emri ne de mantık dışı istekleridir:  

Mutluluk çelişkisiz bir neşedir, içinde ceza ya da suçluluk bulunmayan, kendi 

değerlerinizin hiçbiriyle çatışmayan, sizi mahvetmeye yönlenmiş olmayan, kendi 

aklınızdan kaçmayıp o aklı sonuna kadar kullanan, gerçeği çarpıtmayıp gerçek 

değerlere yönelen, bir sarhoşun neşesi olmayıp bir üreticinin neşesi olan bir duygu 

durumudur (Rand, 2003a: 467).  

Çatışmalara neden olacak olan “eşit etik geçerliliğe” sahip herhangi bir arzu 

etiğin standardı olamayacağından mutluluk da etiğin standardı olamaz; ancak etiğin 

amacı olabilir (Rand, 2010: 40; Sciabarra, 1995: 257; Peikoff, 1993: 341). Bu 

anlamda etiğin görevi, “insan için doğru olan değerler sistemini tanımlamak ve 

böylece insana mutluluğu başarma yollarını sağlamaktır” (Rand, 2010: 39). 

Mutluluk, “insanın insan olarak hayatı” standardına göre yönlendirilmiş eylemlerin 

ürünüdür; eylemlerin mutluluk açısından değerli olması, sonucunda mutluluğa 

ulaşılıyor olması bakımındandır. Rand mutluluğu bağımsız olarak değerli eylemlerin 

ürünü olarak gördüğünden, arzu bir eylemi oluşturmaya yeterli bir rehber değildir. 

Rand bu noktada hedonizm eleştirisine katılır (Mack, 1984: 144-145). Yine aynı 

nedenle, Rand mutluluk ve kişisel hazzı nihai iyinin bir parçası olarak ele almaz. 

İnsanlar haz ve mutluluk için arzu ile motive olabilirler, ancak bu faydasız bir 

hedonizme yol açar (Mack, 1984: 136). Rand’ın karşı çıktığı şey, kişisel arzular 

değildir, daha çok motive edici arzuların tam olarak tanımlanmamasıdır (Mack, 

1984: 145). 
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Rand’a göre etiğin amacının bireysel insanın mutluluğa ulaşması olması onun 

klasik egoist gelenek içinde değerlendirilmesine neden olmuştur (Rasmussen ve Den 

Uyl, 1984b: 77; Smith, 2006: 7). Egoizm, kendi akılcı öz-çıkarının peşinde koşmak 

ise, bu insanın kendi ahlakî eyleminden faydalananın kendisi olması anlamına gelir. 

Bu anlamda egoizm, etik ilkenin sadece bir yönüdür ve gerçekleştirilen eylemden 

kimin yararlanacağı ile ilgilidir. İnsan hayatının tek ahlakî standart olmasının doğal 

sonucu herkesin birincil ahlakî yükümlülüğü kendi refahına, iyiliğine ya da akılcı öz-

çıkarına ulaşması gerektiğidir (Peikoff, 1993: 230).  Etik teorisinde, tamamen 

Aristotelesçi anlamda “ben” kavramını kullanan Rand’ın bireycilik savunusu da 

egoizmi ile ilişki içindedir. Rand’ın bireycilik savunusu, tamamen insanın kendi 

aklına, gerçeklik algılamasına, anlayışına, yargılamalarına sadakatle bağlı olması ve 

diğerlerinin aklını reddetmesi anlamında bütüncül bir kişilik savunusuna dayanır 

(Rasmussen ve Den Uyl, 1984b: 77). İnsanın aklını egoizmi için de kurucu bir unsur 

olarak belirleyen Rand’ın egoizm anlayışı, bu anlamda rasyonel egoizm olarak 

tanımlanabilir (Smith, 2006: 19; Horwitz, 2005: 377).  

Öz-saygı, ben sevgisi ve kararlarında bağımsız insanları işaret eden rasyonel 

egoizm insanın sadece kendisi için var olmaya hakkı olmadığını, insanın tek ahlakî 

var oluşunun diğer insanların var oluşuna sağladığı katkı olduğunu, başka bir deyişle  

diğer insanlar için kendini feda etmenin en yüksek ahlakî ideal olduğunu öne süren, 

kolektivizm ve devletçiliğe kaynaklık eden altruist ahlakla karşıtlık oluşturur. 

Altruizm, insanın kendi çıkarının peşinden koşmasının bu çıkarlar ne olursa olsun 

kötü olduğunu ve fiziksel şiddet kullananların ‘haklı’ gerekçeleri olduğunu iddia eder 

(Rand, 2010: 4). Altruizm, “değerler nedir” ve “değerlerden faydalanan kim 

olmalıdır” sorularının cevaplanmasında ikinciyi birincinin yerine koyarak “bir ahlakî 
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değerler sistemi tanımlama görevinden kaçınmakta, böylece aslında insanı ahlakî 

rehberlikten mahrum bırakmaktadır” (Rand, 2010: 4). Altruizmin insan için 

tanımladığı “iyi” ya da “kötü” de, objektivist etikten büyük farklılık gösterir. Buna 

göre, bir eylemin iyi olarak tanımlanması için o eylemden faydalananın, o eylemde 

bulunandan başkası olması gerekir: 

Altruizm başkalarının çıkarına yönelik herhangi bir eylemin iyi, kişinin kendi çıkarına 

yönelik herhangi bir eylemin ise kötü olduğunu bildirmektedir. Böylece bir eylemden 

faydalanan o eylemin ahlakî değerinin ölçütü haline gelecektir ve faydalanan kişinin 

kendisi dışında herhangi birisi olduğu sürece hiçbir sorun yok demektir (Rand, 2010: 

4). 

Altruist etik teori insanı “kurbanlık bir hayvan” olarak görür, bu nedenle 

“kendisine saygılı, kendi kendisine yeten –hayatını kendi çabasıyla idame ettiren ve 

ne kendisini ne de başkasını kurban eden bir insan kavramına imkan vermez” (Rand, 

2010: 6). İnsanın kendisini diğerlerinin hizmetine adamış bir “kurbanlık hayvan” 

olması, onun nihaî amacının kendi yaşamından çok başkalarının yaşamı olması 

nedeniyle “kendini mahvetme, feragat etme, vazgeçme, kendini yalanlama diğer tüm 

ıstırap şekillerinin altruizmin tavsiye ettiği erdemler olması şaşırtıcı değildir” (Rand, 

2010: 46). Bununla birlikte, altruizmin ahlakî prensibi sadece bireyin kendisini 

başkaları için kurban etmesi değildir, aynı zamanda başkalarının da kendisine kurban 

olması gerektiğidir. Altruizmin hayata karşılık ölümü değer standardı olarak görmesi 

ve insanı kurban edilecek bir hayvan olarak ele almasının nedeni, onun “kötü evren 

metafiziğine” dayanmasından kaynaklanır. Buna göre, altruizm, “insanın bizzat 

doğası gereği çaresiz ve mahvolmaya mahkûm olduğu, insan için başarı ve 

mutluluğun söz konusu olmadığı, acil durumlar ve felaketlerin insan yaşamının bir 

parçası olduğu ve insanın asıl amacının bunlarla mücadele etmek olduğu teorisine 

dayanır” (Rand, 2010: 70). 
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Altruizm  bireyi, bireyin çıkarını ve bireyin çıkarının peşinden koşma hakkını 

merkeze alan objektivist etik teorinin aksine, “kendini feda etme”nin teorisini 

oluşturur: “Altruizmin indirgenemez gerçeği, temel mutlağı –kendini kurban etme, 

kendini reddetme, kendini yalanlama, kendini mahvetme anlamına gelen- ben’i 

kötülük standardı, ben dışındakileri ise iyilik standardı olarak görme anlamına gelen 

kendini feda etmedir” (Rand, 2003: 88). Rand’ın egoizmini klasik gelenek içinde 

değerlendiren düşünürler olmasına rağmen, Sciabarra’ya göre, Rand kendini diğerleri 

için feda etme teorisi olan geleneksel altruizmi reddettiği gibi, başkalarını kendisine 

feda etmeyi içeren klasik egoizmi de reddeder (Sciabarra, 1995: 252).  

Rand ve Rothbard’ın etik teorilerindeki tek ve temel ayrışma kişisel ahlak 

ilkeleri ve siyasî etik ilkeler arasında yaptıkları ayrımdır. Rasmussen ve Den Uyl’un 

(1991) normatif ve meta-normatif ilkeler arasında yaptıkları ayrım, Rand ve 

Rothbard arasındaki bu ayrımı anlamamız açısından kullanışlı bir araç sunmaktadır. 

Buna göre etiğin normatif ilkeleri insanın günlük yaşantısını ve diğer insanlarla 

ilişkisini düzenlerken, meta-normatif ilkeler siyaset alanında bireysel insanların 

kendi amaçlarını ve bu amaçlara ulaşacak araçları seçmelerini engelleyecek gayrî 

meşru eylemlerden korunmasıyla ilgili temel ilkeler olarak karşımıza çıkar 

(Rasmussen ve Den Uyl, 1991: 111; Khawaja, 1992: 145-146). Bu ayrıma göre, 

Aristoteles’in insanın doğasından türetilen, teleolojik, insanın mutluluğuna yönelen 

etiği normatif ilkelerin bir örneğini oluştururken Rand ve Rothbard’ın da 

dayandıkları Lockeçu doğal haklar metanormatif etik ilkelerin örneği olarak 

karşımıza çıkar (Uslu, 2011: 97, 100).  
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 Rand, etik ve ahlakı eşanlamlı kullanarak etik ilkeleri kişisel ahlak ilkeleri 

olarak ele alır. Bu nedenle, Rand’ın etik teorisinde metanormatif düzey ile normatif 

düzey arasında geçişlilikler görülür. Buna karşılık, Rothbard etik teorisini 

metanormatif düzeyde kurar (Younkins, 2005: 366; 2008: 280). Bunun nedeni, 

Rothbard’ın siyasî etik ve kişisel etik arasında ayrıma gitmesinde yatar. Rothbard’a 

göre, etik insana ne yapabileceğini, ahlak ise insana ne yapması gerektiğini söyler. 

Bu nedenle, kişisel etiği bilinçli olarak göz ardı eder (Jackson, 1999: 7; Gordon, 

2007: 92; Younkins, 2005: 365).  Ona göre, kişisel etik siyaset felsefesinden ayrı bir 

alanla ilgilenmektedir: 

Bizler bir insanın kendi kişiliğine karşı istediği her şeyi yapma hakkı olduğunu, bu 

hakkı kullanmasına karşı şiddet kullanarak veya herhangi bir biçimde müdahale 

ederek engellemenin haklı olmadığını iddia ediyoruz. Fakat bu hakkın tasarrufunun 

ahlakî ya da gayrı ahlakî olmasının yollarının neler olduğu –sadece dürüstlük sorunu 

ve insan ilişkilerine yapılan fizikî müdahalenin yerinde olduğu ya da olmadığı ile ilgili 

olan- siyaset felsefesinden ziyade kişisel etiğin meselesidir (Rothbard, 2009a: 25). 

Toplumsal siyasetin temel gerekliliklerinden birisi kişisel etikten ayrı “siyasî” 

ve “sosyal” bir etik geliştirilmesidir
12

 (Rothbard, 2009a: 28).  Buna göre, Rothbard’ın 

                                                 

12
 Rothbard, ekonomiden değerin ve etiğin dışlanmasına yönelik eleştirilerini siyaset bilimi için de 

gerçekleştirir. Etiği siyaset biliminden dışlayan siyaset bilimcilerini eleştirir: “Çağdaş siyaset bilimcisi 

ahlakî hükümlerin gerekliliğinden uzak durabileceğine ve kendisini hiçbir etik konuma mahkum 

etmeksizin toplumsal siyasetin oluşumuna yardımcı olabileceğine inanır. Ama yine de birisi bir siyasî 

öneride bulunur bulunmaz, bunun üzerinde dar veya sınırlı olsa da, istese de istemese de –sağlıklı 

veya sağlıksız- bir etik yargı yapılacaktır. Bir siyaset bilimcisi ile siyaset felsefecisi arasındaki fark, 

‘siyaset bilimcisinin’ ahlakî hükümlerinin gizli ve imalı olması, dolayısıyla ayrıntılı bir irdelemeye 

açık olmaması ve bu yüzden daha sağlıksız olmasıdır. Bunun ötesinde bariz etik hükümlerin göz ardı 

edilmesi de siyaset bilimcisini gizli değer hükümlerini bastıran birisi olmaya –yani bir toplumda yer 

edinmiş olan siyasî statükoyu öne çıkaran birisi olmaya- götürecektir. En sonunda, sistemli siyasî 

etiğin eksikliği siyaset bilimcisini statükodan bir biçimde ayrılmanın önemine başka birilerini ikna 

etmekte engeller çıkaracaktır” (Rothbard, 2009a: 27). “Günümüz siyaset felsefecileri kendilerini uzun 

zaman önce yaşamış felsefecilerin görüşlerini bir biçimde değeri önemsemeyen (wertfrei), bir 

antikacılık merakı ile yapılan tanım ve yorumla sınırlar. Böyle yaparken de siyaset felsefesinden ya da 

Thomas Thorson’un ifadesiyle ‘siyasette geçerli olan değerin felsefî teyidinden’ kaçınırlar” 

(Rothbard, 2009a: 28). “Günümüz dünyasında siyaset felsefesi bir sahte ‘bilim’ adına etik felsefesini 

çıkarıp atmıştır ve insanları ilgilendiren bir kılavuz olmaktan uzaklaştırmıştır” (Rothbard, 2009a: 28). 

“Etik yalnızlık (wertfreiheit) gulyabanisinden, pozitivizmden ve bilimizmden kurtulmamız 

gerekmektedir” (Rothbard, 2009a: 28).  
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haklar ve hakların kullanılmasıyla ilgili geliştirdiği ilkeler kişisel ahlak ilkelerinden 

bağımsız siyasî etik ilkelerdir. Siyasî etik ilkeler daha çok insanlar arası ilişkilerde 

şiddetin yeri, hakların sınırları, suç ya da saldırganlık tanımları gibi konularla 

ilgilenir (Rothbard, 2009a: 158-159).  

Rothbard için haklar metanormatif düzeyde siyasî etiğin bir parçasıdır. Siyasî 

etiği, normatif ilkeler düzeyinde kişisel ahlaki ilkelerin “altkümesi” olarak ele alan 

Rand’a göre ise, haklar ahlak alanının içinde bulunur ve ahlakî bir anlam taşır 

(Jackson, 2005: 407). Sonuç olarak hem Rand hem de Rothbard, kişisel etik ve siyasî 

etik arasında keskin bir ayrım gösterseler de etik teorilerini hak kavramı üzerinden 

geliştirirler.  

2.1.2. Metanormatif bir ilke olarak hak kavramı 

Metanormatif bir ilke olarak hak kavramı, Rand ve Rothbard’ın etik ve 

politika ilişkisinin üzerinden kurulduğu temel kavramdır. Hak, rasyonel insanın 

toplumsal ve siyasal alandaki varoluşunun ‘garantisi’dir.  

Rand ve Rothbard’da hak, kaynağını insanın rasyonel doğasından alır. 

İnsanın bilinçli olarak tercihte bulunma yeteneği, hayatta kalmak için aklını kullanma 

zorunluluğu, diğer insanlarla etkileşim içinde bulunarak işbölümüne yatkın olması 

gibi özellikler insanın doğasından kaynaklanır. Bu anlamda, haklar insanın doğasına 

özgü hayatta kalma yönteminin önkoşuludur (Rothbard, 2009a: 161; Rand, 2004: 

14). Hakların ahlakî standardı insanın hayatıdır ve bu nedenle, haklar insanın ancak 
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aklını kullanarak hayatta kalabileceği gerçeğine dayanır (Peikoff, 1993: 354). Bu 

çerçevede, haklar insanın rasyonel doğası ile hayatta kalma ilişkisinde kendisini 

bulan “var oluş şartları”dır.  “Eğer insan dünyada yaşayacaksa, aklını kullanması 

onun için haktır, kendi özgür yargılarına göre davranması haktır, değerleri için 

çalışması ve çalışmasının ürününü muhafaza etmesi haktır. Eğer dünyadaki yaşamı 

onun amacı ise o bir rasyonel varlık olarak yaşama hakkına sahiptir: tabiat ona 

mantıksızlığı yasaklar” (Rand, 2004: 427).  

Haklar, sadece insanın rasyonel doğasının hayatta kalması ve aklını 

kullanması arasındaki ilişkinin formüle edilmesi değildir. Metanormatif bir ilke 

olarak, insanın rasyonel doğasının toplumsal ve siyasal olarak kabul edilmesidir 

(Rand, 2004: 14). Rand’a göre haklar, insanın doğasına ve var oluş şartlarına uygun 

bir sosyal sistem oluşturulması için ihtiyaç duyulan, insanlar arasındaki sosyal 

ilişkileri tanımlayan, insanın hareket özgürlüğünü sosyal açıdan ele alan ve insan 

hayatının ahlakî gerekliliklerinin toplumsal olarak kabul edilmesini sağlayan ahlakî 

ilkelerdir (Rand, 2004: 14; 2010: 153; Peikoff, 1993: 352). Sciabarra Rand açısından 

hakları başka bir ifadeyle “insanın özgür iradesi ontolojik gerçeğinin ahlakî olarak 

meşrulaştırılmasının sosyal aracı” olarak tanımlar (Sciabarra, 2000: 209).  

Böylece, insanların eylemlerine yol gösteren normatif ilkeler ile insanın diğer 

insanlarla olan toplumsal ilişkilerine hâkim olan metanormatif ilkeler arasındaki 

mantıksal geçiş hak kavramı üzerinden sağlanmış olur. Hak, “bir insanın ahlak 

sistemi ile bir toplumun yasa sistemi arasındaki, etik ve siyaset arasındaki 

bağlantıdır. Bireysel haklar, toplumu ahlakî yasalara tabi kılmanın aracıdır” (Rand, 

2004: 423). Böylece Rand, etik teorisinde normatif ve metanormatif geçişliliği 
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sağlarken, haklar aracılığıyla kişisel ahlak ve sosyal bağlam arasında bir köprü inşa 

etmiş olur (Sciabarra, 1995: 276). Haklar,  ahlakın sosyal sisteme ve insanlar arası 

ilişkilerin sürdürüldüğü toplumsal alana genişletilerek devletin, kolektifin ve şiddetin 

kısıtlanmasının bir aracı olarak ortaya çıkar (Rand, 2004: 425). Hak kavramı bu 

haliyle Rand’ın normatif düzeyle, metanormatif düzey arasındaki geçişliliği 

göstermesi ve nihayetinde hak kavramını metanormatif bir ilke olarak kurması 

bakımından da önem taşır.  

Rothbard, normatif ve metanormatif ilkeler arasında yaptığı ayrımdan 

hareketle bireylerin haklarının ahlakîliğini siyasî etiğin meselesi olarak ele alarak hak 

kavramını daha başlangıçta metanormatif bir ilke olarak kurgular, bireylerin bu 

hakları ne yönde kullanacağını ise normatif ilke düzeyinde kişisel etik alanına 

bırakır. Rothbard’ın ayrımı, Rand’ın insanların ‘doğru’ eylemine ilişkin sonuçlardan 

yola çıkarak sahip oldukları haklarla ilgili sonuçlara ulaşmasının yarattığı 

problemlerin aşılmasını sağlar. Bir eylemin ahlakî olarak doğru olduğunu iddia 

etmek ile insanın bu eylemi gerçekleştirmeye hakkı olduğunu iddia etmek farklı 

şeylerdir. Rand’ın hak teorisi bu anlamda insanın sadece doğru eylemleri 

gerçekleştirmeye hakkı olduğunu öne sürerek tatminkâr olmayan bir açıklama sunar 

(Mack, 1984: 150-151). Rand’a göre, insan ancak doğru olanı yapma hakkına 

sahiptir. Bir eylemin ahlakî haklılığı o eylemi yapan insanın hakkına dayanıyorsa, 

insan ‘doğru olmayan’ bir şey yapma hakkına sahip değildir. Buna göre, Rand 

bireylerin bir eylemi yapma hakkını onun insan olarak varlığına ya da kendi hayatını 

sürdürmek için yapılan eylemlerin “faydasına” bağlamaktadır. Haklar ve fayda 

arasında kurulan bu ilişki, haklar konusunda yanlış anlamalara neden olur (Mack, 

1984: 153-155). Bununla birlikte, Uslu’ya göre, siyasî toplumun hangi ilkeler 
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çerçevesinden geliştirileceğini kendisine konu alan siyasî etik ile insanların 

davranışlarını düzenleyen kişisel etik arasındaki ayrım, her zaman ‘kesin’ 

olamayabilir. Kişisel etiğin insan davranışlarına ilişkin evrensel ve mutlak ilkeleri 

ima etmesi, siyasî alanı şekillendirecek ilkelerin kişisel etik ilkelerinden tamamen 

bağımsız olmasını engeller. “Aslında, insanların karşılıklı etkileşim ve ilişkilerinin 

zorlayıcı olarak düzenleneceği bu alanlarda ‘evrensel’ ve ‘objektif’ normlara ihtiyaç 

daha fazladır (Uslu, 2009: 77).  

Rand ve Rothbard için haklar, insanlar arası ilişkilerde fiziksel şiddet 

kullanılmasının engellenmesi ile ilgili bir etik ilkedir. Onlara göre, insanın insan 

olarak hayatta kalma ve amaçlarını gerçekleştirme hakkı ancak fiziksel şiddet 

kullanma yoluyla ihlal edilebileceğinden, haklar fiziksel şiddet kullanımı yoluyla 

müdahalenin engellenmesi anlamına gelir (Sadowsky’den aktaran Rothbard, 2009a: 

24; Rand, 2004: 16).  

Haklar yalnızca bireylerin haklarıdır (Peikoff, 1993: 357). Hiçbir insan 

topluluğu onu oluşturan bireyler dışında haklara sahip olamayacağından ‘kolektif’ 

haklar diye bir şey yoktur: “Özgür bir toplumda, herhangi bir grubun ‘hakları’ onun 

üyelerinin haklarından, onların gönüllü, bireysel tercihleri ve sözleşmeye dayalı 

kabulleri aracılığıyla oluşur ve bu, bireysel hakların belirli bir faaliyet alanında 

uygulanmasından ibarettir” (Rand, 2010: 154). Bireylerin bir topluluk içinde yer 

alması insan olmalarından kaynaklanan haklar konusunda bir değişiklik meydana 

getirmez. Bununla birlikte, “tüm grup veya birliklerin tek ahlakî dayanağı bireysel 

haklar prensibidir” (Rand, 2010: 155).  
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Bireysel haklara dayanmayan insan topluluklarının eylemleri, “bir kalabalık 

yönetimi veya yasallaşmış linç etme doktrinidir” (Rand, 2010: 155). Hakları bireysel 

olarak değil, kolektif olarak ele almak toplumsal yaşam içinde ‘ayrıştırma’ 

tehlikesini içinde barındırır. Hakların bireylere değil gruplara ait olduğu “kolektif 

‘haklar’ bazı insanlara aittir, fakat diğerlerine ait değildir –bazı insanlar diğer 

insanlar üzerinde uygun gördükleri herhangi bir şekilde tasarrufta bulunma ‘hakkına’ 

sahiptirler- ve böyle ayrıcalıklı bir statünün ölçütü, sayısal üstünlüğe sahip olmaktır” 

(Rand, 2010: 155-156).  

Sonuç olarak, Rand ve Rothbard’da hak, insanın rasyonel doğasından 

kaynaklanan ve insanın rasyonel doğasının toplumsal ve siyasal görünürlüğü olarak 

insanlar arasındaki ilişkilerde fiziksel şiddet kullanımından korunmasını sağlayan, 

bireyci bir özellik gösteren metanormatif ilkelerdir.  

2.1.3. Etik ve politika ilişkisi: doğal haklar ve doğal hukuk geleneği 

Haklar, en genel anlamda doğasının gerektirdiği gibi insanın insan olarak 

yaşamını sürdürebilmesi, amaçlarına ulaşarak mutluluk durumuna erişebilmesi için 

toplumsal ve siyasal olarak kabul edilmesi gerekli ahlakî ilkeler olduğundan, Rand 

ve Rothbard etik ve politika ilişkisi bakımından insanın rasyonel doğasını varsayan 

doğal hukuk ve doğal haklar geleneği içinde bulunurlar.  

Doğal hukuk ve doğal haklar geleneğini işaret eden etik anlayış, evrendeki 

neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde birbirine bağlı her varlığın olduğu gibi insanın da 

belirli bir doğası olduğu fikrine dayanan ve akıl ile kavranabilen rasyonel bir düzeni 

varsayar (Younkins, 2008: 262). Evrenin rasyonel düzeni içindeki her varlık 

doğasının belirlediği amaca göre evrendeki var oluşunu gerçekleştirir. İnsan, 
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doğasına uygun yöntemlerle doğasının belirlenimi altında olan amaçları 

gerçekleştirmek üzere eylemde bulunur. İnsanların amaçlı eylemlerine ilişkin bu ilke 

her zaman ve her yerde, bütün insanlar için geçerli olan doğal hukuktur. “Doğal 

hukukun ilkesi/ilkeleri, insan doğasının yöneldiği iyilik veya mutluluk amacına 

ulaşmaya dönük olarak insanın kendini gerçekleştiriminde (self-fulfillment), insanın 

gelişiminde (human flourishing) ve insanın kendini oluşturmasında (self-

constitution) ona rehberlik edecek temel ahlakî kriterler olarak kavranır” (Uslu, 

2009: 26). Başka bir deyişle, doğal hukukun ilkeleri insanın hayatta kalması ve 

gelişimi için doğa tarafından belirlenmiş ahlakî “buyruklardır”. Evrenin ve insanın 

doğasından türetilen ve akıl yoluyla keşfedilen doğal hukukun ilkeleri insan 

tarafından keşfedilmesi ve uyulması gereken kurallardır (Younkins, 2008: 262).  

İnsanın hayatta kalması, gelişimi ve eylemleri, doğal hukukun belirlediği ahlakî 

ilkelerine göre değerlendirilir. Bu ilkelere uygun olan eylemler meşru, aykırı olan 

eylemler gayrîmeşrudur.  

Rasmussen ve Den Uyl (1991), Aristotelesçi bir perspektiften geliştirdikleri 

insanın yeteneklerini,  erdemlerini, özgürce ve akıllıca tercih ettiği değerlerini ve 

hedeflerini içeren potansiyelini aklını kullanarak geliştirmesini ifade eden “insanın 

gelişimi” teorisini doğal hukuk ve doğal haklar geleneği ile desteklerler. Böylece, 

Aristotelesçi etikte nihaî ahlakî amaç olan insanın gelişiminin toplumsal ve siyasal 

olarak gerekli şartları doğal hukuk ve doğal haklar geleneğinde bulunur (Younkins, 

2008: 267-268). İnsan gelişiminin en önemli şartı Rasmussen ve Den Uyl’un 

yaptıkları normatif ve metanormatif ilkeler ayrımı açısından, metanormatif doğal 

haklar ile normatif insan gelişimi ilkeri arasında bir köprü görevi gören öz-

yönetimdir (self-directedness) (Paul, 1993: 107). Doğal haklar bu nedenle, sosyal 
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bağlamda insanın öz-yönetim potansiyelinin ve gelişiminin korunmasını ifade eder 

(Younkins, 2008: 271, 278; Khawaja, 1992: 146; Hittinger, 1993: 82; Mack, 1993: 

93). Rand ve Rothbard’ın Aristotelesçi bir özellik gösteren etik teorileri dikkate 

alındığında, Rasmussen ve Den Uyl’un bu yaklaşımı etik ve politika lişkisinin doğal 

hukuk ve doğal haklar geleneği içinde değerlendirilmesi için ayrıca bir alan 

açmaktadır. Bu bağlamda, Rand ve Rothbard’ın etik teorileri insanın aklını 

kullanarak potansiyelini geliştirmesinin ve değerleri doğrultusunda amaçlarının 

peşinden koşmasının sosyal bağlamda doğal haklar aracılığıyla koruma altına 

alınması açısından geleneğin bir parçasını oluşturur.  

Uslu’ya göre, bir felsefî duruşun doğal hukuk ve doğal haklar geleneğinin 

ayırt edici özellikleri aynı zamanda, geleneğin temel tezleridir: (1) İnsanın rasyonel 

doğasından türetilen doğal hukuk ve doğal haklar geleneği her zaman ve her yerde 

geçerli, objektif ve evrensel ilkelerden oluşur. (2) Doğal hukuk ve doğal haklar 

geleneği deontolojiktir. Doğal hukukun ilkelerinin değeri kendilerinde içkindir. Bu 

nedenle, bu ilkelere uyulduğu takdirde elde edilecek sonuçlar ya da faydalar bu 

ilkelere uyulmasını sağlamada ahlakî olarak geçerli değildir. (3) Doğal hukuk ve 

doğal haklar geleneği, ilkelerinin “evrensel ve mutlak” özelliklerini sağlayan belirli 

bir doğa anlayışına dayanır. (4) Doğal hukuk ve doğal haklar geleneğinin, insan 

anlayışı “rasyonel” bir özellik gösterir. İnsanın aklı, evrenin ve kendisinin doğasını 

keşfederek ahlakî davranışın temel aracı olarak karşımıza çıkar (Uslu, 2009: 43-46).   

Rand ve Rothbard’da kişisel ve siyasî etiğin ele alınışı ile normatif ve 

metanormatif ilkeler arasındaki geçişlilik doğal hukuk ve doğal haklar geleneğinde 

de gözlenebilir. Bu çerçevede, doğal hukuk normatif ilkeleri ifade ederken, doğal 
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haklar metanormatif bir özellik gösterir: “Doğal hukukun (objektif doğal hak) insan 

davranışlarına ilişkin daha genel ve kapsayıcı bir etik teorisi olduğu, buna karşın 

doğal hakların daha dar bir alana odaklanarak siyasî alana ilişkin kural ve ilkeleri 

içeren bir etik teorisi özelliği taşıdığını söylemek genel olarak doğrudur” (Uslu, 

2009: 76-77).  Barnett’e göre doğal hukukun ilkeleri, insanın nasıl hayatta kalacağı 

ve diğer insanlarla birlikte yaşarken mutluluğun, refahın ve huzurun peşinden nasıl 

koşacağı sorularına cevap verir. İnsanların nasıl yaşayacağına yönelik etik bir 

sorgulama öncelikle ‘iyi yaşama’nın doğasına ilişkin bir kavramlaştırmayı varsayar. 

Böylece, insanın karşılaştığı her tercih, potansiyel olarak daha geniş bir alan olaran 

doğal hukuk etiğiyle değerlendirilebilir. Doğal haklar ise, insanların diğer insanlara 

karşı nasıl davranacağına ilişkin ilkeler olarak, insanların ‘sosyal’ olarak davranış 

özgürlüğünü belirler (Barnett, 2000: 10-13). Uslu’ya göre, “oldukça kullanışlı bu 

tanımlamayı doğal hakların veya kişisel özgürlüklerin doğal hukuktan kaynaklandığı, 

onun bir parçası hatta bazı teorilerde tamamı olarak ortaya konulduğunu unutmadan 

ele almak gerekmektedir” (Uslu, 2009: 78).  

Rand ve Rothbard’ın etik ve hak teorileri, deontolojik yönleri, belirli bri 

düzeni ifade eden doğa ve rasyonel insan anlayışları, insanın mutluluğunun ve 

amaçlarının peşinden özgürce koşmaları hakkının sosyal olarak tanınmasını ifade 

eden doğal haklar anlayışlarıyla Aristotelesçi-Thomasçı doğal hukuk ve doğal haklar 

geleneği içinde değerlendirilebilirler.  

Rothbard’a göre Thomist doğal hukuk ve doğal haklar geleneği, insan aklının 

doğanın fizikî ve ahlakî yapısını keşfetmekte ve anlamakta yeterlidir (Rothbard, 

2009a: 4). Doğa kanunları sadece evrenin fizikî yapısını ortaya çıkaran fizikî 
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kanunlar değildir, aynı zamanda ahlakî kanunlardır ve insan aklı bu kanunları 

kavramanın temel aracıdır. Thomas Aquinas, Aristoteles’ten hareketle, akıl sahibi 

insanın kendi değerlendirmesi sonucunda seçeceği amaçlara göre davranmasını onun 

içgüdüsel davranmayarak hayvandan ayıran bir nitelik olarak değerlendirir ve ahlakî 

davranışın kurucu öğesi olarak insan aklına özellikle vurgu yapar (Rothbard, 2009a: 

6-7). Bununla birlikte Aquinas, amaçlı insan eyleminin bilinçli olarak iyi ya da 

kötüye yöneldiğini ileri sürmüştür. Akıl, insanın doğasına göre, neyin iyi olduğunu 

bulur ve iyiye ulaşmak için gerekli olan araçları seçerek kullanır. Böylece, ahlakî 

davranış akla uygun olan davranıştır (Rothbard, 2009a:7).  

Rothbard’a göre, çağdaş doğal hukuk düşüncesinde akıl sadece araçların 

seçilmesinde kullanılan bir araç değildir
13

, amaçların seçimi de insanın aklı 

doğrultusunda olur. Doğal hukuk, doğada her varlık için özel olarak işleyen 

kanunların insan için geçerli olacak ahlak ilkeleri olarak organize edilmesidir:  

İşte burada, cansız varlıklarla, hatta insan dışındaki canlılarla insanın kendisi 

arasındaki hayatî farklılık konusuna gelmiş oluyoruz. İnsanın dışındaki tüm varlıklar 

kendi tabiatları tarafından dikte edilen amaçları uyarınca zorunlu oldukları biçimde 

davranırken, insan, yani ‘rasyonel hayvan’ bu amaçları belirlemede aklını ve seçim 

yapmada özgür iradesini kullanır (Rothbard, 2009a:7).  

                                                 

13
 Hume sonrası felsefede aklın sınırlanması konusuna gidilebilir. Rothbard’da David Hume: ““David 

Hume modern felsefeciler tarafından tabiat kanununu bir hayli tahrip eden bir felsefeci olarak bilinir. 

Hume’un bu ‘tahribi’ iki taraflı bir tahrip biçiminde yorumlanmaktadır: Birinci taraf doğrulanan ‘olgu 

ve değer’ ikileminin yüceltilmesi ve böylece olgudan değere olabilecek bütün girişimlerin 

engellenmesi; ikinci taraf ise onun, aklın sadece ve kesinlikle tutkuların kölesi olduğu hakkındaki 

görüşüdür. Kısaca insan aklının, insanın kendisi için en uygun olan amacı belirleyebileceği 

hakkındaki tabiat kanunu görüşünün aksine Hume, insanların amacını nihayette sadece duyguların 

belirlediği görüşünü savunmuş ve burada aklın yerinin bu duygulara teknisyenlik ya da hizmetçilik 

yapmak olduğunu söylemiştir. (Hume, Max Weber’den bu yana en gözde modern sosyal bilimcidir.) 

Bu görüşe göre insanların duyguları öncelikli ve analiz edilemez veri olarak kabul edilmiştir” 

(Rothbard, 2009a:14-15).  
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Rand’ın kimlik kanunu olarak ifade ettiği, varlıkların doğalarına uygun 

hareket etmeleri ilkesi Rothbard’da doğal hukukun temel yapısı olarak ortaya 

konulur. Rand ve Rothbard’ın ortak olarak paylaştıkları objektif gerçeklik 

görüşünden hareketle, gözlemlenebilir farklı varlıkların farklı özellikleri doğa 

kanununu oluşturur:  

Dünyada gerçekten de sonsuz sayıda gözlenebilen bir şeyler veya varlık 

bulunmaktadır. Bunlar kesinlikle gözlenebilen gerçeklerdir. Dünya tekdüze 

unsurlardan veya varlıklardan oluşmadığı için bu farklı şeylerden her birisi farklı 

niteliklere sahiptirler; aksi halde bunların hepsi aynı şey olurdu. Eğer A, B, C vb. 

varlıklar farklı niteliklere sahipse, bunların tabiatlarının farklı olduğu söylenebilir. 

Bunlara ek olarak bu farklı şeyler bir araya gelerek etkileşirse belli sınırlandırmaların 

ve tanımlamaların yapılamadığı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Kısaca belirli ve 

sınırlandırılamayan nedenler belirli ve sınırlandırılamaz etkiler oluşturulacaktır. Bu 

varlıkların her birisinin gözlenebilen davranışı onun kendi tabiatının kanunudur ve bu 

kanun varlıklar arasındaki etkileşmenin sonucunda ne olacağını da içerir. Bizim ancak 

karmaşık biçimde ifade edebileceğimiz bu kanunlar tabiat kanunun yapısıdır 

(Rothbard, 2009a: 9-10).  

Sonuç olarak, Rand ve Rothbard’ın içinde değerlendirilebileceği doğal hukuk 

ve doğal haklar etiği, evrende ve insanın doğasında insanın aklıyla keşfedilebilecek 

düzenlilikler olduğunu ve insanın kendi doğasının gerektirdiği amaçları, bu amaçlara 

ulaşacağı araçları keşfetme yeteneğiyle donanmış olduğunu kabul ederler. 

Rothbard’da,  insanın nasıl davranması gerektiğine ilişkin bu ilkeler her yerde, her 

zaman ve her insan için geçerli olmaları bakımından evrensel, rasyonel ve mutlak bir 

hukuk olarak ortaya konulur. Doğal hukukun ilkesi ya da ilkeleri, insan doğasının 

yöneldiği iyilik veya mutluluk amacına ulaşmaya dönük olarak insanın kendini 

gerçekleştiriminde, insanın gelişiminde ve insanın kendisini oluşturmasında ona 

rehberlik edecek temel ahlaki kriterler olarak kavranır.  Bu nedenle, insanın hayatta 

kalması ve kendini gerçekleştirmesi aklını ve aklının seçtiği araçları özgürce 

kullanmasını gerektirir ve bu durum metanormatif düzeyde “doğal haklar” ile 

gerçekleştirilir. Rand ve Rothbard’da doğal haklar, yaşam hakkı ile kendine sahip 
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olma aksiyomu mülkiyet hakkında somutlaşır ve serbest piyasa ideali bu haklar temel 

alınarak kurulur.  

2.2. AYN RAND VE MURRAY ROTHBARD’DA DOĞAL HAKLAR 

2.2.1. Öz-sahiplik aksiyomu ve yaşam hakkı  

Liberteryen öz-sahiplik (self-ownership) aksiyomu, en genel anlamda her 

insanın kendi bedeni, yetenekleri ve gücü üzerindeki ahlakî hakkıdır. Öz-sahiplik bu 

anlamda, geleneğin bireyin iyi yaşamından ayrı düşünülemeyen ‘vazgeçilmez’ ahlakî 

dokunulmazlığı vurgusunun en güçlü dayanaklarından birini oluşturmaktadır
14

 

(Mack, 2002: 76).  

Rand ve Rothbard doğal hakları, etik teorilerinin de temelinde bulunan ve 

doğal hukuktan doğal haklara geçişin işareti olan öz-sahiplik aksiyomuyla başlar ve 

Lockeçu bir anlamda ele alınır (Rothbard, 2006: 33; Gordon, 2007: 88; Rasmussen 

ve Den Uyl, 2005: 206). Locke’a göre, “Yeryüzü ve diğer bütün ast Yaratıklar 

İnsanların tümüne ortaklaşa ait olmasına rağmen her insan yine de kendi Kişisi 

üzerinde bir Mülkiyete sahiptir. Bunda kişinin kendisinden başka Kimsenin Hakkı 

yoktur. Kişinin bedeninin Emeği ve Ellerinin İşi diyebiliriz ki tam anlamıyla 

kendisinindir” (Locke, 2012: 24). Locke, doğada sahip olunabilecek her şeyin 

ortaklaşa verildiğini öne sürerken doğal hakları insanın kendisi üzerindeki öz-

                                                 

14
 Liberteryen öz-sahiplik, özellikle Nozick’in (2006) ele aldığı anlamda, sonucunda bireyin 

kendisi dışındaki varlıkların mülkiyetinin meşrulaştırılmasının yarattığı ‘eşit olmayan sonuçlar’ 

gerekçesiyle birçok eleştiri almıştır. Üzerinde devam eden tartışmalar bakımından bu eleştirilerin en 

önemlisi Cohen (1995) tarafından yapılmıştır. Bununla birlikte, Cohen’den hareketle yapılan 

liberteryen öz-sahiplik eleştirisi için bkz.: Otsuka (1998), Weinberg (1997) Buna karşılık, Nozikçi 

perspektiften yapılan liberteryen öz-sahiplik incelemeleri için bkz.: Mack, (2002a; 2002b) ve 

Narveson (1998). 



65 

 

sahipliğinden türetir: “Doğadaki şeyler ortaklaşa verilmesine rağmen, Mülkiyetin 

yüce Temeli hala İnsanın (kendi kendisinin Efendisi ve kendi Kişiliğinin ve 

eylemlerinin ya da Emeğinin sahibi olarak) kendisindeydi” (Locke, 2012: 34). 

Öz-sahiplik aksiyomuna göre, her insan ‘insan’ olması nedeniyle aklını ve 

kişiliğini de kapsayan bedeni ile yeteneklerinin üzerinde mutlak bir hakka sahiptir. 

Bu hak aynı zamanda düşünmek, öğrenmek, hayatını sürdürmek ve geliştirmek için 

amaç ve araçlarını seçmek zorunda olan insanın, bedenini dışarıdan gelen zorlayıcı 

müdahale tehdidine maruz kalmadan istediği gibi kontrol edebilme hakkını da kapsar 

(Ypi, 2011: 91): 

İnsanın doğası, her bir bireyin kendisini ve dünyayı tanıyabilmesi, değerlerini 

seçebilmesi, ve hayatta kalıp kendini geliştirebilmek üzere uygun amaçlar ve araçlar 

seçebilmesi için aklını kullanmasını gerektirdiğinden, öz-mülkiyet hakkı her bir bireye 

söz konusu hayatî faaliyetleri engellenmeden ve cebri tacizle sınırlanmadan yerine 

getirebilme hakkı vermektedir (Rothbard, 2009b: 64). 

Öz-sahiplik aksiyomu, herkesin ancak değerler arasından tercih yapma 

özgürlüğünü kullanarak ve bunlara uygun şekilde hayatını sürdürdüğü zaman yani, 

“başarmayı öğrendiği zaman” doğasına uygun şekilde yaşayabileceği gerçeğine 

dayanır (Rothbard, 2009a: 51). Bu çerçevede, Rothbard’ın kendine sahip olma 

aksiyomunu insan doğasından türettiğini söyleyebiliriz. 

Öz-sahipliğin, en genel anlamı insanın kendisinin bedenine ve kişiliğine tam 

anlamıyla sahip olması, yani bu anlamda başka kimseye ait olmamasıdır. Buna göre, 

ahlakî olarak her insanın kendinde bir amaçtır olması ve başka insanların amaçları 

için bir araç olarak kullanılamaz (Rasmussen ve Den Uyl, 2005: 210). Eğer bir 

insanın kendi bedeni üzerinde mutlak bir hakkı yoksa ya herkes “evrensel” ve “eşit” 

şekilde birbirinin sahibidir (‘katılımcı ortaklık’ veya ‘komünizm’)  ya da bir grup 
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insan başka bir grup insanı yönetiyordur, yani bir grup insanın başka bir grup insan 

üzerinde “kısmî sahipliği” vardır (Rothbard, 2009a:49; 2009b:64; Ypi, 2011: 95).  

Her insanın kendi bedeni üzerinde öz-sahipliğinin olmadığı durum, herkesin 

birbiri üzerinde ‘eşit’ sahiplik hakkının olduğu, fiziksel olarak uygulanması imkansız 

ve ‘ütopik’ bir sonuç ortaya çıkarır. Herkesin birbiri üzerindeki ‘eşit’ sahiplik hakkı,   

A, B, C… gibi bireyleri ele aldığında hiç kimsenin kendi kişiliğine yüzde yüz sahip 

olamayacağı görüşüdür. Bunun yerine A’nın kendisinin sahibi olması hakkı eşit 

biçimde B, C… bireylerine de sağlanmalıdır ve aynı durum toplumun diğer bireyleri 

için de geçerli olmalıdır (Rothbard, 2009a: 50).  

Bu alternatif zorunlu olarak, bir grup insanın başka bir grup insan üzerindeki 

yönetim hakkına indirgenir ve “hâkim sınıf” ortaya çıkar (Rothbard, 2009b: 64-65; 

2006: 34). Bu durumda, hâkim sınıf hem insan olarak kendisinin sahibidir, hem de 

toplumdaki diğer insanların sahibidir. Öz-sahiplik hakkına sahip olmayan insanlar, 

bu durumda “insan altı” varlıklar olarak yaşamlarını sürdürürler ve hâkim sınıfa 

kendilerini ‘sömürmesi’ hakkını tanımış olurlar. Bunun karşılığında hâkim sınıfın 

diğer sınıflar üzerindeki sahipliği, diğerlerinin ‘doğal’ haklarını ihlal ederek 

kendisiyle çelişkiye düşer (Rothbard, 2009b:64; 2006: 34). Ne herkesin herkes 

üzerinde eşit sahipliği durumu, ne de belirli bir sınıfın diğer sınıflar üzerindeki 

sahipliği durumu Rothbard’ın ‘evrensel’ etiğine katkıda bulunmaktadır; aksine bu 

durumların etiği ‘kısmî’ ya da ‘keyfî’ bir nitelik göstermektedir. Ona göre, “her bir 

bireyin kendisinin tam sahibi olmadığı bir toplum asla evrensel etiğe sahip değildir. 

Tek başına bu neden yüzünden bile herkesin kendisinin yüzde yüz sahibi olması, 

insanlık için tek yaşayabilen siyasî etiktir” (Rothbard, 2009a: 50).  
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Kendi bedeni, aklı ve kişiliği üzerinde mutlak sahipliği olan insanın, yaşamı 

üzerinde de mutlak bir sahipliğinin olması doğaldır. Öz-sahiplik hakkında olduğu 

gibi, yaşam hakkı da insan doğasının ve kimlik kanununun sonucudur (Jackson, 

2005: 406). Değerin ve ahlakın standardı insanın yaşamı olduğundan, insanın 

yaşamını sürdürmesi ve koruması hakkını ifade eden yaşam hakkı, diğer tüm 

hakların kaynağı ve tek temel haktır:  

Yaşam bir kendini sürdürme ve kendinden kaynaklanan hareket işlemidir: yaşama 

hakkı kendini devam ettirme ve kendince sağlanan bir faaliyetlerde bulunma hakkıdır; 

bu, yaşamının geçimini sağlamak, onu geliştirmek, sürdürmek ve tadını çıkarmak için 

rasyonel bir varlığın tabiatının gerektirdiği tüm davranışları yapma özgürlüğü 

anlamına gelir. (Yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama hakkının anlamı budur)  (Rand, 

2004: 425).  

Yaşam hakkı çerçevesinde, insan ahlakî olarak yaşamını sürdürmek ve 

korumak için gerekli bütün eylemlerde bulunma hakkına sahiptir: İnsanın temel 

hayata kalma aracı akıl olduğundan insan hayatta kalabilmek için aklını hiçbir 

sınırlama olmadan kullanabilmeli, değerlerini ve amaçlarını özgürce seçebilmeli ve 

bunlara ulaşabilmek için gerekli bütün eylemlerde bulunabilmelidir. İnsanın rasyonel 

bir varlık olarak hayatta kalmak için seçtiği bu yöntem, insanın özgür olma hakkını 

ifade eder. Diğer yandan, insanın yaşamını sürdürmesini sağlayacak araçlara sahip 

olması, onları koruması ve kullanması insanın bu araçlar üzerinde mülkiyet hakkının 

olmasını gerektirir. İnsanın yaşamını sürdürmesinin ve korumasının temel amacı, 

insanın mutluluğu olmalıdır. Buna göre, yaşam hakkından türetilen başlıca haklar: 

Özgür olma, mülkiyet ve mutluluğun peşinden koşma hakkıdır
15

 (Bernstein, 2008: 

99; Peikoff, 1993: 352).  

                                                 

15
 Rand’ın bu haklar sınıflandırması, hakların Locke-Jefferson çizgisindeki sınıflandırılmasına benzer: 

temel haklar “hayat, hürriyet, mülkiyet” (Sciabarra, 1995:274).  
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Yaşam hakkı, sadece insanın ahlakî yaşamını sürdürmek ve korumak için 

hiçbir engelleme ya da sınırlamayla karşılaşmadan gerekli eylemlerde bulunması 

anlamına gelmez; aynı zamanda insanın kendi hayatı üzerindeki hakkından 

soyutlanamayacağı “yani insanın ne kendisini başkalarına ve ne de başkalarını 

kendisine feda etmeden kendisi için var olma hakkına sahip olduğu” anlamına da 

gelir (Rand, 2004: 253).  

Rothbard’ın öz-sahiplik aksiyomu ve bunun doğal sonucu olarak Rand’ın 

yaşam hakkı sadece doğal hakların başlangıç noktası olması bakmından önemli 

değildir. Bu aksiyomatik temel aynı zamanda, Rand ve Rothbard’ın en önemli hak 

olarak gördükleri ve serbest piyasa idealini üzerine kurdukları tek temel hak olan 

mülkiyet hakkının da meşrulaştırılmasını sağlaması bakımından önemlidir: Öz-

sahiplik aksiyomu, bireylerin kendileri dışındaki varlıklara da ‘sahip’ olmasını 

meşrulaştırır (Mack, 2002a: 76). Kendine sahip olma aksiyomu ve yaşam hakkı, 

mülkiyet sahipliğinin meşrulaştırılmasını mülkiyet hakkını insan doğasına içkin 

olması üzerinden gerçekleştirir.  

2.2.2. Mülkiyet hakkı 

İnsanın hayatta kalmak, hayatını sürdürmek ve korumak için kendisi 

üzerindeki sahipliği ve yaşamı üzerindeki hakkının doğal sonucu ve somutlaşmış hali 

mülkiyet hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Rand ve Rothbard’ın mülkiyet hakkı 

anlayışları, genel hatları itibariyle Locke’un mülkiyet anlayışına dayanır: 

Doğanın sağladığı ve içinde muhafaza ettiği şeylerden, İnsan Emeğini kattığı ve kendi 

özüne ait olan bir şeyleri birleştirdiği şeyi bu Durumun dışına çekip çıkarır ve bu yolla 

bu şeyi Mülkiyeti haline getirir. Bu şey Doğanın içine koyduğu ortaklaşa durumdan 

bu kişi tarafından çıkarıldığından, bu emekle bu şeye diğer İnsanların ortaklaşa 

hakkını dışlayan bir şeyler eklenmiştir (Locke, 2012: 24). 
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Locke’ta değerin ve mülkiyet hakkının kaynağı emektir. İnsan, emek ile 

doğayı ya da doğadaki bir maddeyi ‘dönüştürerek’ onun sahiplik hakkını, yani 

mülkiyetini elde eder (Locke, 2012: 24). Bu anlamda emek, doğada insanın 

kullanımı ve rahatlığı için sınırsız olarak bulunan şeylerin insan tarafından mülk 

edinilmesinin ‘meşru’ yoludur. Doğada bulunan maddelerin, insanın yaşamını rahat 

şekilde sürdürebilmesi için, emeğini doğaya karıştırılması yoluyla edinilmesi ise 

“mülkiyettir” (Bakırcı, 2004: 184-185). Mülkiyet ediniminde emeğin meşruluğunun 

kaynağı, insanın kendi emeği üzerindeki öz-sahiplik hakkının meşruluğundan gelir: 

“İnsanın kendi emeği üzerinde mutlak bir mülkiyeti vardır ve bunu doğaya katarak 

elde ettiği mülkiyet aslında kendi emeğinin mülkiyetinden başka bir şey değildir” 

(Bakırcı, 2004: 188).  

 Mülkiyetin, bir amaca yönelik olarak doğa kanununa uygun şekilde elde 

edilmesi gerekir. Mülkiyet edinimindeki en önemli nokta insanın önce kendi 

hayatının sonra da başkalarının hayatının korunmasıdır. “Zaten insanı bir amaç için 

yaratmış olan Tanrı, ona sadece varlığını sürdürmesi için gereken her şeyi vermiştir. 

İnsanın mülkiyeti, bu amaçlarla sınırlı olarak edinmesi gerekir. Dolayısıyla, 

edinmenin sınırlamalarının olacağı çok açıktır. Diğer bir ifadeyle insanın edinmesi 

için şeye emeğini katması, onu Tanrısının yaptığına benzer biçimde yaratması 

gerekir” (Bakırcı, 2004: 215).  

Mülkiyetin emek aracılığıyla meşrulaştırılmasının sınırı, ‘çürüme’ doğa 

kanununun ihlali olduğu için kişinin elde ettiği malvarlığının çürüme sınırıdır. 

Mülkiyetin ikinci sınırı ise, edinilen mülkiyetin diğer insanların varoluşunu tehlikeye 

sokmamasıdır. Bunun tek yolu, mülkiyet edinen kişinin diğer insanlara da yetecek ve 
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kendi edindiği kalitede mülkiyet edinme potansiyeli bırakmaktır.  (yeterlilik koşulu). 

Buna göre, “birey, yaşamını sürdürmek için ortaklaşa olan şeyleri emeğiyle özel 

mülkiyeti haline getirirken, ilk olarak gerek duyduğundan fazlasını edinemez, ikinci 

olarak başkalarının varlığını tehlikeye atacak biçimde edinemez” (Bakırcı, 2004: 

182). Buna göre, mülkiyetin kaynağı olarak doğa kanunu, aynı zamanda mülkiyet 

ediniminin kısıtlayıcısıdır: “Ancak Tanrı yeryüzünü bize nereye kadar vermiştir? 

Kullanımımız için. Birileri kullanabileceği miktarda, yaşamsal yarar sağlayan 

herhangi bir şeyin içine çürümeden önce bu miktardaki emeğiyle Mülkiyet 

yerleştirebilir. Bunun ötesindeki her şey kişinin payına düşenden fazladır ve 

başkalarına aittir” (Locke, 2012: 26). Locke’a göre, mülkiyet başkasının zararına 

kazanılamaz: “Bu İnsanın kendisine edinebileceği Sahiplenmelerin çok geniş de 

olmayacağını; İnsanoğlunun geriye kalanının zararına da olmayacağını ya da 

İnsanoğlunun geriye kalanına şikâyet nedeni vermeyeceğini ya da İnsanların bu 

Adamın tecavüzlerinden dolayı kendilerine zarar verildiğini düşünmeyeceklerini 

görürüz” (Locke, 2012: 29). Bu çerçevede mülkiyet ediniminin  “doğal” sınırları 

insanın doğaya kattığı emeğin miktarı, yaşamının genel refah seviyesidir ve bu 

edinim gereğinden fazla ya da başkalarının zararına gerçekleşemez (Locke, 2012: 

29).  

Kısaca bu şekilde özetlenebilecek Locke’un mülkiyet anlayışı ile Locke’un 

temel mantığı içinde yorumlanabilecek Lockeçu bir mülkiyet teorisi arasında kesin 

farklılıklar vardır. “Locke’un özel mülkiyet teorisi, özel mülkiyeti, genel yarar ve 

refah üzerine değil, belirli a priori ilkeler üzerine dayandırmaya çalışan bütün 

modern felsefecilerin çalışmalarına temel olmuştur” (Rashdall’dan aktaran 

Sreenivasan, 1995: 3-4).  Buna göre, Locke’un mülkiyet anlayışının temel özellikleri 
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bakımından, Rand ve Rothbard’ın –özellikle Rothbard’ın- Lockeçu bir mülkiyet 

teorisi oluşturduklarını söyleyebiliriz. 

Her iki düşünürün de, mülkiyet hakkı öz-sahiplik aksiyomundan ve yaşam 

hakkından türetilir. İnsanın kendi bedenine ve yaşamına sahip olma hakkı varsa, 

hayatını sürdürmek için kullanacağı bütün yöntemler ve araçlar üzerinde de mutlak 

bir kontrol ve kullanım hakkı vardır (Rothbard, 2009b: 65; 2006: 37).  

İnsanların yaşamlarını sürdürmeleri için hayatî öneme sahip maddî araçlar, 

onların aklının ve emeğinin ürünüdür. Mülkiyet insanın emeğinin ürünüdür ve 

insanın “yarattığı, kazandığı, mübadele ettiği ve rasyonel bir varlık olarak hayatını 

sürdürmesine uygun her şeyi kapsar” (Sciabarra, 1995: 277). Rand’a göre, bu 

anlamda mülkiyet hakkının kaynağı nedensellik ilkesidir: “her mülk ve her türlü 

servet insan aklının ve emeğinin ürünüdür. Nasıl sebepsiz etki olamazsa, kaynağı 

olmayan servet de olamaz… ve o kaynak zekadır” (Rand, 2003a: 532). İnsan kendi 

çabasıyla hayatta kalmak zorunda olduğundan emeğinin ürününe de sahip olmalıdır. 

Emeğinin ürününe sahip olmayan insanın, kendi hayatı üzerinde de bir sahipliği 

olamaz; bu durumda insan hayatını sürdürmesi için sahip olması gereken araçlara 

sahip değildir (Rand, 2004: 426; 2010: 137).  

İnsanın hayatını devam ettirmesi için zorunlu olan üretim daha önce de 

belirtildiği gibi, bir ‘yaratma’ işleminden çok bir dönüştürme işlemidir. Ancak, 

burada önemli olan insanın dönüştürme işlemine kendi fikirleri ve tercihleri 

doğrultusunda emeğini eklemesidir: “Hiçbir üretici gerçekte madde ‘yaratıyor’ 

değildir; doğa vergisi maddeyi alıp, onu kendi fikirleri ve vizyonuna uygun olarak, 

kendi kişisel enerjisiyle dönüştürmektedir” (Rothbard, 2009b: 68). Rand’da olduğu 

gibi, Rothbard’da da insanın mülkiyeti, kendi emeğini katarak dönüştürdüğü ve 
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kullandığı şeylerdir (Rothbard, 2009a: 36). Bununla birlikte, Rand’da mülkiyet hakkı 

en geniş anlamda ele aldığından, mülkiyet hakkı mutlak şekilde toprak sahipliğine 

yol açmazken; Rothbard için yerleşimcilik ilkesi toprak mülkiyetini de bu hakkın 

kapsamına alır: “Sahipsiz durumdaki bütün tabiî kaynaklar ve bütün eşya, bunları ilk 

bulan ve faydalı bir mala dönüştüren kişiye aittir” (Rothbard, 2009a: 61). Bu 

çerçevede, Rothbard’da mülkiyet, insanın “kendi bedeninden başlayarak emeğiyle 

dönüştürdüğü materyallere kadar uzanır” (Rothbard, 2009a: 36). Rothbard’a göre 

bütün mülkiyet hakları sisteminin meşruluğu ve ahlakîliği öz-sahiplik hakkı ve 

yerleşimcilik ilkesi olarak tanımlanabilecek bu iki temel öncüle dayanmaktadır:  

(1) her bir bireyin kendi şahsı, kendi bedeni üzerindeki mutlak mülkiyet hakkı; buna, 

öz-mülkiyet hakkı [right of self-ownership] denebilir; ve (2) kullanılmayan bir 

maddeyi ilk bulan, bir şekilde işgal eden, veya kendi kişisel enerjisini kullanarak söz 

konusu kaynağı dönüştüren kişinin maddî mülk üzerindeki mutlak mülkiyet hakkı. 

Buna da mülkleştirme prensibi [homestead principle] denebilir ki, bu durum, John 

Locke’un deyişiyle, bir kişinin kullanılmayan bir kaynağı ‘emeğiyle karıştırması’ 

halidir” (Rothbard, 2009b: 63-64). 

Mülkiyetin meşruluğu, mülkiyetin ahlakî ve adil olmasına dayanır. 

Rothbard’ın mülkiyet anlayışı, aynı zamanda mülkiyetin faydacı temelde 

savunulmasına da bir karşı çıkıştır. Rothbard’a göre, mülkiyet haklarının tartışılmaya 

başlandığı anda ve yerde özel mülkiyet olarak kabul edilen her şeyin “özel” 

mülkiyetinin kabul edilmesine ve korunmasına dayanan faydacı tez,  etik olarak 

geçersizdir: “Uygulamada bunun anlamı şudur: mevcut bir yönetimin (ki her yerde 

özel mülkiyeti korumakla görevli tekel olarak kabul edilir) belirlediği özel mülklerin 

hepsi bu biçimiyle kabul edilmelidir” (Rothbard, 2009a: 56-57). 

Rand ve Rothbard, mülkiyet hakkını,  en basit anlamıyla “iki kişi veya iki 

taraf arasında gönüllü ve karşılıklı rıza ile yapılan devasa bir mülkiyet hakları 

değişimi ağından başka bir şey olmayan” serbest piyasayanın kurucu unsurlarından 
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biri olacak şekilde genişleterek  karşılıklı ve gönüllü “özgür sözleşme yapma ve 

sahip olduklarının bir kısmını başkasına devretme” başka bir deyişle, sahip 

olduklarını mübadele etme hakkını da mülkiyet hakkına katarlar (Rothbard, 2009a: 

118, 121; 2009b: 69). Rand’da bu mübadele işlemi, ‘bağımsız’ eşitler arasında 

değere karşı değerin mübadelesini, yani alışveriş prensibini ima eder. Alışveriş 

prensibi, mübadele gönüllü olduğu sürece, insanların mülklerini birbirlerine 

devredebilmelerinin serbest olmasını ifade eder (Toucstone, 2010: 3). Ancak, 

sözleşme yapma ve sahipliğini devretme hakkının bir sınırı vardır: 

“İnsanın yaradılışında tabiî bir gerçek olarak asla devredilemez olan, yani gönüllü bile 

olsa asla başkasına verilemeyecek bazı hayatî unsurlar vardır. Özellikle belirtmek 

gerekirse, bir insan iradesini, özellikle kendi aklının ve bedeninin denetimini 

başkasına devredemez. Her insan kendi aklının ve bedeninin denetimini kendi elinde 

tutar. Her insan kendi iradesinin ve kişiliğinin denetimini de elinde tutar; şöyle de 

diyebiliriz, insan yaradılışından gelen devredilemez özellikleriyle bir ‘bütündür’. 

İnsanın iradesi ve kendi kişiliği üzerindeki denetimi devredilmez olduğu gibi, bu 

kişilik ve irade üzerindeki denetim hakkı da devredilmezdir. İşte bu husus, insanın 

tabiî haklarının devredilemez olduğunu ilan eden Bağımsızlık Bildirgesinin zeminini 

oluşturmuştur; yani kişinin kendisi istese bile bu haklardan asla feragat edilemez” 

(Rothbard, 2009a: 139).  

İnsanın kendi bedeni ve emeğiyle elde ettikleri üzerindeki mutlak sahiplik, 

kontrol ve değişim hakkını kabul eden Rothbard, Rand’ın mülkiyet teorisini de 

kapsayan, adil ve ahlakî genel bir mülkiyet hakları teorisini geliştirmiş olur:  

Böylece artık bizim bir mülkiyet hakları teorimiz vardır: Her insan kendi bedeninin ve 

ilk defa bulduğu ve dönüştürdüğü kullanılmamış tabiî kaynakların mutlak sahibi olma 

ve onu kontrol etme hakkına sahiptir (ancak kendi bedeni, kişiliği ve iradesi 

üzerindeki kontrolü başkasına asla veremez); ayrıca bu malı başkalarının benzer yolla 

elde ettiği mallarıyla mübadele yapabilir. Dolayısıyla bütün meşru mülkiyet hakları, 

sahipsiz bir araziye ilk sahip olan kişinin haklı yolla ‘yerleşim yeri’ edinme ilkesinin 

geçerliliği ile her bir insanın kendi kişiliği üzerindeki mülkiyet hakkından kaynaklanır 

(Rothbard, 2009a: 64).  

Mülkiyet hakları pratik düzlemde “insanların haklarını gerçeğe dönüştürme 

hakkı” olarak karşımıza çıkar (Rand, 2003a: 532). Mülkiyet hakkının, insanların 

haklarını gerçeğe dönüştürme hakkı olarak ele alınmasından çıkarılabilecek sonuçlar 
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şunlardır: Birincisi, mülkiyet haklarının yokluğunda, hiçbir hakkın pratik bir 

öneminin olmamasıdır (Rand, 2010: 44). İkincisi, mülkiyet haklarının yokluğunda 

geri kalan hiçbir hakkın kullanılamayacak olmasıdır. Buna göre, insanın toplumsal 

ve siyasal alanda var oluşunu sürdürebilmesinin garantisi olan diğer bütün haklar 

ancak mülkiyet hakkıyla anlam kazanır. (Rand, 2004: 14).  

Rand ve Rothbard’a göre, mülkiyet haklarından ayrı bir ‘insan hakkı’ yoktur. 

Mülkiyet hakları olmadan, hiçbir insan hakkı olamaz. (Rand, 2010: 137; Rothbard, 

2009c: 1137; 2006: 52). Mülkiyet hakları ile insan hakları arasındaki ilişki bir 

“özdeşlik” ilişkisidir. Rothbard’a göre, mülkiyet hakları ile insan hakları iki anlamda 

özdeştir: Birincisi, mülkiyet hakkı sadece insana ait bir haktır. İkincisi, insanın öz-

sahiplik hakkının ‘insan’ hakkı olmasından önce varlığı üzerindeki mülkiyet hakkı 

olmasıdır (Rothbard, 2009a: 117).  

İnsanın hayatını sürdürmesindeki bu önemli rolüne rağmen, mülkiyet hakları 

pozitif bir içerik taşımaz. Bu hak sadece, insanın hayatta kalma yollarını özgürce 

düşünmesini, bunun için çaba göstermesini ve çabanın ürünlerini elinde 

bulundurmasını ifade eder (Rand, 2003a: 532). Başka bir deyişle, mülkiyet hakkının 

insanlara hayatta kalabilecekleri mülkiyeti garanti etmek gibi bir işlevi yoktur:  

Mülkiyet hakkının tüm diğer haklar gibi bir faaliyette bulunma hakkı olduğunu 

aklınızda tutun:  bu bir nesneye sahip olma değil, bu nesnenin üretilme veya 

kazanılma faaliyeti ile bu faaliyetin sonuçlarına ilişkin bir haktır. Bu hak bir insanın 

herhangi bir mülkiyet kazanacağı yönünde bir garanti değildir, fakat sade bir 

mülkiyeti kazanırsa onun sahibi olacağı yönünde bir garantidir (Rand, 2004: 26).  

İnsanın kendi bedeni, yetenekleri ve mülkiyetleri üzerindeki mutlak sahiplik, 

kontrol ve mübadele etme hakkının kaynağı olarak, tek temel insan hakkı olan ahlakî 

ve adil mülkiyet hakkı Rand ve Rothbard’ın serbest piyasa idealinin kurucu 
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unsurlarından birisi olması bakımından önem taşır. Bununla birlikte, adil ve ahlakî 

mülkiyet teorisi insanın hayatını sürdürmesi, amaçlarının ve mutluluğunun peşinden 

koşması ile kurduğu hayatî ilişki nedeniyle akılcı ve objektif etik teorilerinin hak 

teorisindeki uzantısı olarak da değerlendirilebilir.  

2.2.3. Doğal hakların sınırları ve ihlali: Saldırmazlık aksiyomu 

Rand ve Rothbard, sahip oldukları negatif özgürlük anlayışı dolayısıyla, 

doğal hakların sınırını davranış özgürlüğü ile çizer. Doğal hakların davranış 

özgürlüğüyle sınırlı olması, insanların diğerlerinin fiziksel baskısından, 

zorlamasından veya müdahalesinden bağımsız olmaları anlamına gelir. Bu anlamda 

haklar, bireylerin eylemlerine başkalarının hiçbir biçimde karışamayacağı sınırlar 

çizmesi nedeniyle ‘negatiftir’ (Rand, 2004: 425-426; Rothbard, 2009a: 104).  Birey 

kendi tercihleriyle, değer yargılarına göre davranmakta özgürdür.  Buna göre, doğal 

haklar insanlar üzerinde bireyin haklarını ihlal etmeme yükümlülüğünden başka 

herhangi bir yükümlülük doğurmaz (Rand, 2004: 426, 431). Başkalarını ‘pozitif’ 

yönde davranmaya zorlamak, kişilik ve mülkiyet hakklarına saldırı anlamına 

geleceği için, haklar diğer insanların üzerinde bir yükümlülük doğurmaz:  

Buna göre diyebiliriz ki, bir kimsenin kendi mülküne sahip olma (yani mülküne 

müdahale yapılmaması) hakkı vardır, fakat bir kimsenin ‘geçimini sağlayacak gelir’ 

hakkının olduğunu söyleyemeyiz, çünkü bu bir kimsenin başka birisi tarafından 

kendisinin geçimi için gelir sağlamak amacıyla zorlanabilmesi anlamına gelecektir ki 

bu da zorlanan kişinin mülkiyet hakkının ihlali demektir. Buna paralel olarak, özgür 

bir toplumda bunun anlamı, hiç kimseye başka birisi için bir şey yapması amacıyla 

yasal bir zorlama yapılamayacağıdır, çünkü bunu yapmak, dayatma yapılan kişinin 

hakkına müdahale olacaktır; olabilecek tek yasal dayatma, birisini başkasının hakkına 

saygı göstermesini sağlamaya yönelik olmalıdır (Rothbard, 2009a: 104).  

Doğal hakların ihlali, ancak insanın bedenine ve mülkiyetine yöneltilen 

‘fiziksel’ güç kullanımı ya da fiziksel güç kullanma ‘tehdidi’ ile olur: “Bir insanın 

diğerinin hayatını elinden alması veya onu köleleştirmesi veya onu soyması veya onu 
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kendi amaçları peşinde koşmaktan alıkoyması veya onu kendi rasyonel 

muhakemesine aykırı davranmaya zorlaması ancak fiziksel güç kullanımı yoluyla 

olur (Rand, 2004: 436-437). Şiddet kullanımının “fiziksel” olmasının anlamı, fiziksel 

olmayan yollarla şiddet uygulanamaz. Bu nedenle “sosyal baskı” bir şiddet uygulama 

aracı değildir. Bireyin negatif özgürlüklerinin korunması için, şiddet kullanımı 

sadece “fiziksel” kullanımla sınırlanmaz, aynı zamanda kullanılan şiddetin 

“doğrudan” olması gerekir (Peikoff, 1993: 319). 

İnsanlar arasında ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlık durumlarında 

başvurulabilecek iki yol vardır. Bunlar, akıl aracılığıyla ikna etmeye yönelmek ya da 

şiddet kullanımı/tehdidiyle fikirler üzerinde uzlaşma sağlama yönünde zorlamadır 

(Peikoff, 1993: 310). İhlali ancak fiziksel güç kullanımı ya da tehdidiyle gerçekleşen 

doğal haklar bu bağlamda, “insan ilişkilerinde fiziksel gücün yasaklanması” ve 

insanların doğal haklar çerçevesinde korunmasının garanti altına alınması anlamına 

gelir (Rand, 2004: 16).  

İnsan beden ve akıl olarak bir bütün olduğundan insanın bedenine karşı 

yöneltilen fiziksel şiddet aslında onun aklına yöneltilmiştir. Aynı şekilde, insanın 

aklına yönelmiş fiziksel şiddet onun bedenine ve mülkiyetine yönelmiş bir şiddettir 

(Peikoff, 1993: 113-114). Fiziksel şiddet kullanımı, bu haliyle yaşam hakkını ihlal 

ederek insanın hayatını tehdit eder. “Bir insanın kendisiyle, o kişinin gerçeklik algısı 

arasına fiziksel yok etme tehdidi sokmak, o insanın sağ kalma hakkını inkâr etmek, 

felç etmektir. Onu kendi yargıları dışında davranmaya mecbur etmek, görmeden 

hareket etmeye zorlamaktır” (Rand, 2003a: 469). Doğrudan ve fiziksel güç kullanımı 

insanın aklını hedef aldığından ve insanın aklı baskı ve zor tehdidi altında işlevlerini 

yerine getiremeyeceğinden, insan ilişkilerinde fiziksel güç kullanımı doğrudan 
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“haklar, ahlak ve akıl alanlarının” dışında gerçekleşir (Rand, 2009: 63; Sciabarra, 

1995:271).  

Fiziksel güç kullanımına karşı kendini savunma, sadece insan hayatının 

maddî bir zorunluluğu değildir. İnsana karşı başlatılan fiziksel şiddet ve da fiziksel 

şiddet başlatma tehdidi düşünce ve eylem, araçlar ve amaçlar, eylem ve fayda, hayat 

ve değer arasındaki bağlantıyı kesme tehlikesi taşıdığından, fiziksel şiddet 

kullanımına karşı savunma insanın ahlakî bir sorumluluğudur (Sciabarra, 1995: 272). 

Buna göre, bireyler arasındaki fiziksel güç kullanımı, yalnızca fiziksel güç 

kullananlara karşı kullanıldığında meşrudur, bunun haricindeki fiziksel güç 

kullanımları insanın yaşama kapasitenin yok edilmesi anlamına gelmektedir. 

Rand ve Rothbard, insanların başkalarına karşı fiziksel güç kullanmayı 

başlatma hakkı olmadığını kabul eder. Rand, bu kabulden hareketle etik teorisinin 

politik prensibini şu şekilde ortaya koyar: “Hiçbir kişi –veya grup ya da toplum ya da 

hükümet- bir suçlunun rolüne soyunma ve bir başka insana karşı fiziksel güç 

kullanma başlatma hakkına sahip değildir” (Rand, 2010: 44). Rothbard ise Rand’a 

benzer şekilde, saldırıyı “bireye ya da bireyin mülküne karşı fiziksel güç ya fiziksel 

güç tehdidi başlatmak” olarak ele alan ve bunu hak ihlali (invasion)  ile eşanlamlı 

kullanan saldırmazlık aksiyomunda, hiçbir insan ya da topluluğun, bireye ya da 

bireyin mülküne saldırıda bulunamayacağını ifade eder (Rothbard, 2006a: 27).  

Saldırmazlık aksiyomunun çerçevesi mülkiyet hakkı tarafından çizilir. 

İnsanların mülk sahibi olma hakkı mutlaksa, bu mülklerini koruma hakkı –yani 

şiddet kullanarak mülküne saldıranlara karşı yine şiddet kullanarak savunma hakkı- 

da mutlaktır. Mülkiyeti savunma hakkı, mülkiyet hakkının en önemli parçasını 

oluşturur, “bir kişinin belirli bir mülk üzerinde mutlak hakkı olduğunu söylerken, bu 
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mülkü saldırılara ya da işgale karşı yeterli savunma hakkı olmazsa bunun anlamı, 

kişinin mülk üzerinde toplam bir hakkı olmadığıdır (Rothbard, 2009a: 81).  

Rand ve Rothbard’a göre, saldırmazlık aksiyomu ahlakî bir nitelik taşır. 

Peikoff’a göre, doğal haklar ve şiddet ilişkisi, etik olarak fiziksel şiddetin ahlakî 

kötülüğü üzerinden kurulur (Peikoff, 1993: 360). Her iki düşünür için de insanın 

hayatta kalması ile aklını kullanması arasında kurduğu ahlakî ilişki fiziksel şiddetin 

insanın aklına yönelmiş bir saldırı olması argümanı üzerinden değerlendirilir. Akıl, 

ahlak alanı olarak ele alınır ve bu nokta üzerinden şiddet ve akıl birbirlerine karşı 

konumlandırılır; şiddet ahlak alanının dışına itilir: “güç ve akıl birbirinin tersi olan 

kavramlardır; silahın girdiği noktada ahlak biter” (Rand, 2003a: 469).  Fiziksel şiddet 

kullanımı, insanın aklî yeteneğini, ona karşı harekete geçmeye zorlayarak devre dışı 

bırakır. Rand’a göre, insan aklının devre dışı bırakılması, onun ahlakî olarak da devre 

dışı bırakılması yani, insanın kendisini korumasının engellenmesi anlamına gelir 

(Rand, 2004: 22; Peikoff, 1993: 360). Rothbard ise, fiziksel şiddet kullanımını doğa 

kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle ahlak alanının dışına çıkarır:  

İnsan olmanın erdemiyle, amaçları ve araçları birbirlerine uydurmak için aklını 

kullanmalıdır; eğer bir başkası onun özgür seçimi olan yaşama biçimini değiştirmek 

için saldırıda bulunursa, bu onun tabiatını, onun kendince izlemek zorunda olduğu 

yolu ihlal etmektir” . Kısacası, bir saldırgan, bir insanın özgürce oluşturduğu 

fikirlerinin ve değerlerinin tabiî işleyişine ve bu değerlere dayanan davranışlarına 

müdahale eder (Rothbard, 2009a: 51).    

İnsanın kendisini ve mülkiyetini savunma hakkı yaşam hakkının doğal bir 

sonucudur. Saldırmazlık aksiyomunun ahlakî olmasının şartı ise, gücün sadece “karşı 

koyma” yani misilleme olarak ve güç kullanmayı başlatanlara karşı kullanılmasıdır: 

“fiziksel güç kullanımının başlatılmasını kötü bir şey yapan tüm sebepler, karşı 

koyma anlamında fiziksel güç kullanımını ahlakî bir şart yapmaktadır” (Rand, 2004: 

437).  Rothbard ise, savunma amaçlı şiddet kullanımını ‘suç’ ile eyleme çizdiği 
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somut çerçeve ile sınırlandırmaktadır:  “saldırı amaçlı şiddet suçtur ve haksızdır; 

savunma amaçlı şiddet ise kesinlikle haklıdır ve yerindedir; bunlardan birincisi 

bireyin kendisine ve mülküne müdahaledir, ikincisi de bu tür müdahalelere karşı 

savunmadır” (Rothbard, 2009a: 231). Ona göre, savunma amaçlı şiddet sadece, bir 

insanın mülküne yapılan “gerçek” ve “doğrudan” saldırıya karşı kullanılabilir ve 

“şiddete dayalı savunma, dolayısıyla şiddet içeren müdahale –fiilî, örtülü ya da 

doğrudan ve açık tehdit- ile sınırlı olmalıdır” (Rothbard, 2009a: 81, 84).  

Saldırmazlık aksiyomu, toplum haline yaşamayı mümkün kılması ve toplum 

içindeki bireyin özgürlüğünü mutlak hale getirmesi açısından önem taşır. Birlikte 

yaşama iradesi gösteren ve bunun devam etmesini isteyen insanlar, ancak kendi 

kişiliklerinin ve maddî varlıklarının başka insanların saldırılarından ‘mutlak’ olarak 

korunduğu durumda “mutlak özgürlüğe” ya da “salt özgürlüğe” sahip olurlar 

(Rothbard, 2009a: 46; Rand, 2003a: 46). Bu nedenle, özgür toplum insanların 

başkalarına ya da mülklerine saldırmakta özgür olmadığı toplumdur. Bu durumun 

aksi, özgürlüğün değil gücün hüküm sürdüğü bir durumu ifade eder:  “Nefret, şiddet, 

vahşet, yıkım, kıyım ve ilkel çete savaşları yapılabilecek ve yapılacak tek şey olur. 

Fiziksel kuvvet nihai söz sahibi olduğunda, yıkılmamak için yıkmak adına insanlar 

birbirlerine karşı birleşip entrika ve tezgah çevirmeye itileceklerdir” (Rand, 2009: 

64).  

Her insan kendi doğası ve çevresi tarafından sınırlanmıştır, ancak 

etkileşimlerin ve değişimlerin en üst düzeyde olduğu bir ortamda bile mutlak şekilde 

özgür olabilir. Buna göre, birlikte yaşayan insanların birbirlerine ya da birbirlerinin 

mülklerine saldırma haklarının olmaması, o insanların özgürlüğünün kısıtlandığı 

anlamına gelmez. Sadece, insanın gücünün kendi doğası ile sınırlı olması gibi, özgür 
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bir toplumda bireyin davranma özgürlüğünün saldırmazlık aksiyomuyla sınırlı 

olduğu anlamına gelir (Rothbard, 2009a: 46).  

Rand ve Rothbard, aynı varsayımlardan hareket ederek aynı etik-politik 

ilkeye ulaşırlar: Her insan öz-sahiplik ve yaşam hakkından türetilebilecek haklara 

sahiptir. Bu hakların doğal sonucu olan mülkiyet hakkı, temel insan hakkıdır. 

Bireysel hakların ihlali ancak fiziksel güç kullanımıyla ve fiziksel güç kullanımı 

tehdidiyle yapıldığından, hiç kimse bir başkasına karşı fiziksel güç başlatma hakkına 

sahip değildir. Rand ve Rothbard’ın bu etik-politik ilkesi, hem devlete teorilerinde 

hem de serbest piyasa idealinde izi sürülebilecek sağlam bir hat oluşturur, hem de bu 

teorilerin geliştirilebilecekleri bir çerçeve çizer.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AYN RAND VE MURRAY ROTHBARD’IN SERBEST PİYASA İDEALİ: 

DEVLET VE ZOR 

Rand ve Rothbard’da doğal hakların ihlali ancak fiziksel şiddet ya da fiziksel 

şiddet kullanma tehdidiyle olur. Fiziksel şiddet kullanımının tanımı ve kapsamı, 

sadece temel etik-politik ilke olan saldırmazlık aksiyomu aracılığıyla bireylerin 

negatif özgürlük alanını tanımlaması nedeniyle değil, Rand ve Rothbard’ın serbest 

piyasa ve devlet anlayışını şekillendirmesi nedeniyle de önem taşımaktadır. 

Devlet ve serbest piyasa anlayışının temelinde bulunan zor kavramı
16

, Rand 

ve Rothbard’ın siyaset teorisinin temel kavramlarından biri olarak karşımıza çıkar. 

Zor (coercion) kavramı genel olarak, devlet ve bireyler arası ilişkileri tanımlamak 

için kullanılırken, fiziksel güç (physical force) ya da fiziksel şiddet (physical 

violence)  bireyler arası ilişkilere ait bir kavram setini ifade eder. Zor kavramına 

ilişkin temel ayrılık kavramın sınırlarının çizilmesi bakımındandır. Rand, hiç 

kimsenin diğerlerine karşı fiziksel güç kullanamayacağını ileri sürerken, Rothbard’ın 

aksine, fiziksel güç kullanımı kavramının alanını kavramı muğlaklaştırma tehlikesine 

rağmen genişleterek şiddet kullanmanın her zaman fiziksel ‘güç’ içermeyebileceğini 

ifade eder. Örneğin, bireyler arasında yapılan sözleşmelerin tek taraflı olarak ihlal 

edilmesi, dolandırıcılık ve gasp bireylerin kişiliğine ve mülkiyetine yönelik fiziksel 

                                                 

16
 Rand ve Rothbard, bizim tercih ettiğimiz zor kavramını (coercion) daha çok devlet ile 

bireyler arası ilişkiler için geçerli olan bir şiddet biçimi olarak kullanmıştır. Bireyler arası ilişkilerdeki 

şiddet biçimi ise daha çok güç (force) ya da şiddet (violence) olarak kullanılmıştır. Ancak, çeviri 

kaynaklarda kavramların kullanımı dolayısıyla zor, güç ve şidet kavramları bazen birbirleri yerine 

kullanılmıştır.  
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güç kullanımı olmaktan çok, bunun tehdidiyle dolaylı olarak kullanımını ifade eder 

(Rand, 2004: 441).  

Saldırı, Rothbard’da ‘fiziksel şiddet’ ile eş anlamlı olarak kullanılarak açık bir 

şekilde tanımlanmıştır (Sciabarra, 2000: 214; Schneider, 2007: 105). Rothbard’ın 

saldırı kavramının sınırlarını açık biçimde çizmesi, bireylerin kişiliğine ve 

mülkiyetine yönelik saldırı eyleminin tek ‘yasa dışı’ eylem olarak tanımlanmasından 

kaynaklanmaktadır. Ona göre, hiçbir eylem kişiye ya da onun ahlakî ve adil 

mülkiyetine saldırmadığı sürece yasa dışı olarak adlandırılamaz. Sadece saldırgan 

eylem böyle adlandırılmalı ve hukukun tüm gücüyle mücadele edeceği eylem 

olmalıdır. Bu nedenle, saldırıya karşı fiziksel güç kullanma hukukî anlamda da 

meşrudur (Rothbard, [1982] 2011: 373-374). Sadece ‘zarar’ içeren eyleme karşı 

kimse diğerlerini engelleme ya da misilleme yapma hakkına sahip değildir (örneğin, 

yazılı ve sözlü iftira suçu). Herkes mülkiyetinin fiziksel bütünlüğünü koruma 

hakkına sahiptir, ama onun değerini koruma hakkına sahip değildir. Rothbard’ın 

değer teorisinde de belirtildiği gibi değer, tamamen onun için fedakârlık yapmaya 

istekli olan kişiler tarafından belirlenir (Rothbard, [1982] 2011: 375). Bu nedenle, 

Rothbard’a göre, bireylerin kişiliğine ya da kendisine doğrudan fiziksel şiddet 

yöneltmeyen her eylem hukukî olarak da meşru bir eylemdir. “Eğer bir fiil objektif 

olarak müdahaleci değilse, iyi niyetle ya da kötü niyetle yapılmış olmasına 

bakılmaksızın (her ne kadar kötü niyet işlenen fiilin ahlakîliği ile ilgili ise de) hukukî 

kabul edilir (Rothbard, 2009a: 125).  

Saldırı kavramının açık bir şekilde tanımlanmasının insanlar arası 

ilişkilerdeki yeri, şiddetin kullanımının meşrulaştırılması ya da başka bir deyişle, 

meşru şiddetin kullanılabileceği alanının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. 
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Bu çerçevede, insanların bedenlerine ya da mülklerine yönelmemiş, “müphem” 

tehditler her türlü şiddet kullanımını meşru hale getireceğinden, kavramın sınırının 

açık şekilde çizilmesi gerekir (Rothbard, 2009a: 82).  

Rothbard’a göre, saldırı en geniş anlamda insanın özgür şekilde oluşturduğu 

fikirlerinin ve değerlerinin doğal işleyişine ve fikirlerinin ve değerlerinin sonucu olan 

eylemlerine yapılan müdahaledir (Rothbard, 2009a: 51). Saldırının somut hali ise 

insanın kendi bedeninin ya da maddî mallarının mülkiyeti üzerinde gerçekleşir: “Bu 

saldırganlık ya da tecavüz, bir kişinin mülküne onun rızası olmadan yapılan 

müdahale ve mülkün işgalidir. Bu işgal insanın kişilik haklarına (fizikî bedenine 

saldırma gibi) veya maddî mülküne (malını gasp etmek ya da izinsiz yerleşme gibi) 

biçiminde olabilir” (Rothbard, 2009a: 49).   

Rothbard’a göre saldırı tehdidi açık ve yakın olmalıdır. Hakaret, sert sözler, 

gelecekteki belirsiz tehditler ya da basit silah sahipliği saldırı oluşturmaz, 

beraberinde mutlaka yakın fiziksel zarar korkusuna neden olan açık bir eylem 

gerçekleştirilmiş olmalıdır (Rothbard, [1982] 2011: 376). Bu çerçevede, hakların 

ihlali somut ve fizikî bir ihlaldir (Rothbard, [1982] 2011: 373; 2009a:225). Diğer 

yandan, saldırı niteliği taşıyan eylemlerle zararlı eylemler arasında kesin bir ayrım 

vardır: Hakların fiziksel şiddet kullanılarak savunulması, ancak sınırları açık şekilde 

çizilmiş saldırı eylemine karşı yapılabilir; sınırları belirsiz zarar eylemine karşı 

fiziksel şiddet kullanılarak yapılan savunma meşru değildir (Rothbard, 1997: 128; 

2009a: 81).  

Rothbard sınırlarını açık şekilde çizdiği zor kavramında, Rand’a göre daha 

net bir konum alır: Rothbard’ın zor kavramı hem ahlakî hem de hukukî bir sınırı 
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ifade ederken, Rand’ın zor kavramı zarar kavramını da içerecek şekilde 

genişletildiğinden ahlakî bir sınırı ifade etmekten çok hukukî bir sınırı ima eder.  Bu 

şekilde Rothbard bireysel özgürlük ve haklar alanını daha kesin çizgilerle koruma 

altına alırken; Rand sınırları belirli olmayan zor kavramıyla bireysel özgürlük alanını 

ve hakları hukukî aygıtları elinde tutan devlet müdahalesine açık hale getirir. 

Zor kavramının sınırının çizilmesindeki farklılığın bireysel alana yansıması 

şu şekilde olur: Sınırları açık şekilde çizilmiş zor kavramı ya da saldırı fiili bireysel 

özgürlük alanını aynı açıklıkla korurken, sınırları belirli olmayan zor kavramıyla 

bireysel özgürlük alanı ihlal edilmeye açık hale getirilmiş olur. Zor kavramının en 

fazla önem taşıdığı nokta ise, devlet ve devletin fonksiyonlarının bu kavram 

üzerinden geliştirilmesinde ortaya çıkar. Bunun nedeni, hem Rand’ın hem de 

Rothbard’ın devleti zor kullanma mekanizması olarak tanımlamasıdır.  

3.1. ZOR KULLANICISI OLARAK DEVLET 

Temelinde ihlal edilemez doğal haklar bulunan etik teori, devlet teorisini 

doğrudan şekillendirir. Rand ve Rothbard, temelinde mülkiyet hakkının bulunduğu 

bireysel hakların korunması çerçevesinde geliştirdikleri devlet teorilerinde birbirine 

karşıt iki konum alırlar. Rand bireysel hakların fiziksel güç kullanımı ya da bunun 

tehdidiyle ihlal edilmesi tehlikesini bertaraf etmek için, meşru olarak fiziksel şiddet 

kullanan bir hükümetin varlığını gerekli görür. Rothbard ise bütün aygıtlarıyla 

fiziksel güç kullanma hakkını elinde bulunduran devleti, bireysel haklara karşı en 

büyük tehdit ve bireysel hakların en güçlü ihlal edicisi olarak mahkûm eder ve 

devletin olmadığı anarşist bir toplum ihtimalinden bahseder. Rand ve Rothbard’ın 
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asıl amacı, bireyin haklarının korunmasıdır ve bu amaç Rand’ı sınırlı devlet 

anlayışına götürürken, Rothbard’ı anarşist bir toplum anlayışına götürür.  

Rand, hükümeti belirli bir coğrafî alanda sosyal davranış kurallarının 

uygulanması için nesnel kurallara bağlı kalarak, yani yasal olarak karşı koyma 

şeklinde, meşru fiziksel şiddet kullanma tekelini elinde bulunduran bir yapı olarak 

görür (Rand, 2004: 435, 438; Machan, 2008: 64). Rothbard, Rand’ın belirli coğrafî 

alanda meşru şiddet kullanma tekeline ve karar alma gücüne sahip hükümet yapısının 

belirleyici özelliğini gelirini fiziksel baskı yoluyla, yani vergiyle elde etmesi olarak 

belirler. 

Rothbard’a göre, devletin dikkat çekilmesi gereken başka bir özelliği de, 

devletin üzerinde şiddet kullanma ve karar verme tekeli bulunduğu coğrafi alanın 

sahibi olduğunun ‘örtük’ şekilde kabul edilmesidir. Buna göre devletin, üzerinde 

şiddet kullanma tekeli ve karar verme yetkisi bulunan belirli bir coğrafi alan üzerinde 

yasal ve tam bir sahipliği vardır. Devlet, bu kabule dayanarak bütün özel mülkiyeti 

gasp eder ve onu kontrol altına alır. Devletin mutlak toprak sahipliğinin doğal 

sonucu, kendi toprakları üzerinde yaşayan herkes için düzenleyici kurallar koyma 

yetkisidir (Rothbard, 2009a: 178). :  

Devletin temel özellikleri olan bu faaliyetler, yani zor kullanılarak yapılan 

vergilendirme ve belirli bir coğrafi alandaki şiddet tekeli olarak nihaî karar alma 

mekanizması olmak, esasında insanın temel mülkiyet hakkına karşı yapılan ‘haksız’ 

bir müdahaledir. Bu nedenle devlet, “özel mülkiyetin yağmalanmasının yasal, 

düzenli ve sistematik” bir aracıdır (Rothbard, 2009b: 39). Vergilendirme, açık 

şekilde bu gaspın kurumsallaştırmasıdır. Şiddet tekeli ise, güvenlik ve karar alma 
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mekanizmasında serbest rekabetin engellenmesi anlamına gelir (Rothbard, 2009a: 

179).  

Kurumsallaşmış gasp ve şiddet tekeli olarak devlet, gelirini kendi faaliyetleri 

üzerinden elde eden toplumdaki diğer bireylerin ve grupların aksine gelirini zor 

kullanarak elde eden tek örgüttür. “Başka bireyler ve kurumlar kendi gelirlerini mal 

ve hizmet üretimiyle ve bu mal ve hizmetlerin başkalarına barışçı bir şekilde ve 

gönüllü satımı yoluyla elde ederken, devlet, kendi gelirini cebir yoluyla, yani 

hapishane ve silah kullanarak veya bunlarla tehdit ederek elde eder” (Rothbard, 

2009b: 38). 

Vergilendirme süreci, Rand ve Rothbard’ın devlet teorilerinin temel ayrılık 

noktalarından biri olarak karşımıza çıkar. Rothbard’a göre vergi devletin doğasından 

ayrı düşünülemeyen hayatî öneme sahip özel bir şiddet kullanma biçimidir ve devlet 

ile toplumdaki diğer bireyler ve gruplar arasındaki temel farklılıktır. ‘Suçlular’ hariç, 

toplumdaki diğer bütün kişi ve gruplar kendi gelirlerini kendi faaliyetleri sonucunda, 

yani diğer bireylere mal ve hizmet sunarak ya da miras ve bağış gibi yollarla, 

‘gönüllülük’ esasında elde eder. Buna karşılık devlet, gelirini doğasına içkin olan 

şiddet kullanma yoluyla elde eder:  

Sadece devlet gelirini baskı yoluyla, devletin geliri sağlanmadığında caydırıcı ceza 

tehditleriyle elde eder. Bu dayatma, her ne kadar yasal düzenlemenin olmadığı yer ve 

dönemlerde ‘haraç’ ismini almışsa da (yasal ismiyle) ‘vergilendirme’ olarak 

bilinmektedir. Vergilendirme, her ne kadar bilinen hiçbir cürüm buna tekabül 

etmiyorsa da kapsamlı ve muazzam ölçekte, basit ve net tanımıyla bir gasptır. Vergi, 

devletin toprakları üzerindeki sakinlerin, ya da hedef kitlenin mülküne baskı yoluyla 

el koymaktır (Rothbard, 2009a: 168-169).  

Bireyin mülkiyetine yönelik bir gaspı ifade eden ve vergilendirme olarak 

isimlendirilen güç kullanımı, devletin iktidarının temelini oluşturur. Devlet, 

vergilendirme sürecini kendisine dayanak noktası alarak onun üzerinden yükselen 
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daha ileri ve güçlü bir iktidar yapısı oluşturur. Devlet vergi yoluyla “bireyleri nizama 

sokmak, muhalifleri cezalandırmak, yandaşlarını sübvanse etmek, vs. gibi” 

faaliyetleri de sürdürür (Rothbard, 2009b: 81). Rothbard’a göre, devletin zor 

kullanarak topladığı vergiler sadece verimsiz şekilde sunulan hizmetlerin karşılığı 

değildir; aynı zamanda vergilendirme süreci üzerinde kurduğu güçlü iktidar yapısının 

korunmasının ve sürdürülmesinin de aracıdır. Devlet,  “halktan topladığı gelirleri ve 

zenginliği kendi elemanları ve işbirlikçileri arasında paylaştırmak, toprakları 

üzerinde yaşayan insanları kontrol etmek, onlara yaptırım ve baskı uygulamak için 

de kullanır” (Rothbard, 2009a: 179-180). 

Devletin kendisini korumasının ve devamlılığını sağlamasının tek aracı 

vergilendirme süreci değildir. Rothbard yönetim biçimi ne olursa olsun devletin 

kendi iktidarını ve sürekliliğini sağlamak için aynı zamanda bir “kandırma 

ideolojisine” ve bunun ideologluğunu yapacak, toplumun düşünce yapısını 

biçimlendirecek entelektüellere ihtiyaç duyacağını ifade eder (Rothbard, 2009a: 175-

176). Vergilerin düzenli olarak ödenmesi, savaşların meşrulaştırılması ve devletin 

koyduğu kurallara uyulmasının sağlanması kandırma ideolojisinin bir parçası olan 

entelektüeller aracılığıyla sağlanır. İdeolojinin bu şekilde entelektüeller aracılığıyla 

kullanılması “devlet hegemonyasını ve sınıf baskısını kurmanın bir aracıdır” 

(Sciabarra, 2000: 221) :  

Bu ideologlar, hırsızlık bir ya da birden fazla insan ve grup tarafından yapıldığında 

kötü ve suç kabul edilirken, devletin bu tür faaliyetlerle meşgul olduğunda bunun 

hırsızlık değil yasal olduğunu, hatta ‘vergilendirme’ isminde kutsanmış bir faaliyet 

olduğunu açıklamak zorundadırlar. İdeologlar bir ya da birden kişi veya grubun 

işlediği cinayetin kötü olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini söylerken, ama bunu 

devlet yaptığında adının cinayet değil, ‘savaş’ ya da ‘toplumdaki yıpranmanın 

önlenmesi’ ismiyle bilinen ulvî bir fiil olarak kabul edilmesini sağlamak zorundadırlar 

(Rothbard, 2009a:174). 
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Devletin propagandasını yapan entelektüeller –geçmişteki kilisenin yerini 

alan ‘değerden bağımsız (value free) iktisatçılar’ ve ‘milli güvenlik yöneticileri’-  ile 

devamlılığının peşinde olan devlet arasında karşılıklı bir çıkar ilişkisi bulunmaktadır. 

Entelektüellerin, devletin kandırma ideolojisine ettiği hizmet karşılığında, devlet de 

toplum genel olarak entelektüeller tarafından sunulacak hizmetlere yoğun bir şekilde 

talep göstermediğinden maddî ve manevi gücünün bir kısmını sunarak yeteneklerini 

istedikleri gibi kullanabilecekleri güvenli bir ‘piyasa’ oluşturur (Rothbard, 2009a: 

176,178). Bu anlamda, entelektüeller devletin devamlılığını sağlarken, devlet de 

entelektüellerin ‘devamlılığını’ sağlar.  

Yapısına içkin zorunlu vergilendirme ya da ‘gasp’ ve entelektüeller eliyle 

yürütülen propaganda faaliyetleriyle varlığını sürdüren devlet “geçmişte ortaya 

çıkmış olan ‘tek başına’ herhangi bir mafyadan daha korkunç ve daha başarılı olan 

son derece büyük bir suç örgütü” olarak ortaya çıkar (Rothbard, 2009a: 172). Bir suç 

örgütü olarak ortaya çıkan devletin toplumsal yaşamın her alanında kulanmaya 

yetkili olduğu güç tekeli, “suç işleme tekelidir”. 

Rothbard’da sadece devletin kendi varlığını sürdürmesinin ve korumasının bir 

aracı olarak değil, aynı zamanda bireylerin kişisel ve fiziksel mülkiyetleri üzerinde 

doğrudan meşru fiziksel şiddetin kullanılmasının başlatılma tehdidi olarak vergi, 

Rand’ın devlet teorisinde ahlakî ve meşru hükümetinin temel finans kaynağı olarak 

ortaya çıkar (Thomas, 2008: 40). Bireysel hakların korunmasının aracı olan hükümet 

aygıtının, sadece fiziksel şiddet kullanımı ya da fiziksel şiddet kullanma tehdidi ile 

ihlal edilecek bireysel hakların üzerinde fiziksel şiddet kullanımı başlatma tehdidi 

olarak verginin temel finans aracı olarak belirlenmesi Rand’ın devlet teorisinde göz 

ardı edilemeyecek bir çelişki olarak ortaya çıkmaktadır. Rand, bu nedenle bireysel 
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hakların koruyucusu ‘meşru hükümet’ ile hükümetin şiddet kullanma aracı olan 

‘zorunlu vergi’ arasındaki çelişkiyi aşmak için gönüllülük esasına dayanan bir 

vergilendirme sistemi öngörür:  “Bir hükümetin zarurî hizmetlerine (polis, silahlı 

kuvvetler, mahkemeler) bireylerin ihtiyaç duyduğu su götürmez bir gerçek 

olduğundan ve bu hizmetler, vatandaşların çıkarlarıyla doğrudan ilgili olduğundan, 

vatandaşlar bu gibi hizmetlerin karşılığını tıpkı sigorta için ödeme yapar gibi 

ödeyeceklerdir (ve ödemelidirler)” (Rand, 2010: 175).  

Rand’a göre gönüllü vergilendirme hükümetin bir anayasayla belirlenmiş 

fonksiyonlarla sınırlandırıldığı, temel kurumları ve ilkeleri itibariyle tam olarak 

serbest bir toplumda uygulanabilirdir. Bu nedenle gönüllü vergilendirme, “özgür bir 

topluma giden yoldaki ilk değil, son adımdır, savunulacak ilk değil son reformdur” 

(Rand, 2010: 176-178). Rand’ın gönüllü vergilendirmesinin devlet teorisi açısından 

en önemli sonucu, devletin bir “yönetici” olarak değil, sunduğu hizmetlerin 

karşılığında belirli bir ücret alan bir “hizmetkâr” olarak görülmesidir. Gönüllü 

vergilendirme, hükümet tarafından sunulan hizmetlerin karşılığının ödenmesi 

prensibidir ve şu temel fikirlere dayanır: 

Hükümet vatandaşların gelirlerinin sahibi değildir ve bu nedenle de bu gelir üzerinde 

bir açık çeke sahip değildir; gerekli hükümet hizmetlerinin niteliği anayasal olarak 

tanımlanmalı ve hükümete bu hizmetlerin kapsamını keyfî kararlarıyla genişletme 

yetkisi verilmemelidir. Bunun bir sonucu olarak, hükümetin gönüllülük esasına göre 

finanse edilmesi prensibi hükümeti vatandaşların bir yöneticisi değil bir hizmetkarı 

olarak (hizmetleri karşılıksız olan veya hiçbir şey karşılığında bir şeyler dağıtan bir 

hayırsever olarak değil, hizmetleri karşılığında para ödenmesi gereken bir aracı 

olarak) görür (Rand, 2010: 178-179). 

Rothbard, güç kullanma tehdidiyle yapılan vergilendirmeyi, şiddeti devletin 

kurucu unsuru olarak görmesi dolayısıyla devlete içkin bir özellik olarak 

değerlendirirken; Rand özgür bir toplumda gerçekleşecek bir ‘gönüllü vergilendirme 

ihtimalinden’ bahseder. Rand, Rothbard ile aynı şekilde devleti şiddet tekeli olarak 
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görür, ancak şiddet tekelinin gönüllü olarak finanse edilebileceğini ileri sürer 

(Holcombe, 1988: 273; Thomas, 2008: 40-41). Gerçek dünyada bireylerin gönüllü 

katkılarıyla finanse edilen bir devletin örneği görülmediği gibi,  güç ya da güç 

tehdidi kullanılarak yapılan vergilendirme Rand’ın meşru, sınırlı ve ahlakî devletinde 

tutarsızlıklara yol açar.  

Rand’ın devlet kurgusunda bireyler, bireysel fiziksel şiddet kullanma 

haklarını kendilerine karşı bu şiddetin kullanılmayacağı garantisiyle, örgütlü bir 

organizasyon olan hükümete devreder. “Doğru ve ahlakî bir toplumsal düzen için, 

devletin sahip olduğu bütün yetkilerin toplumu oluşturan bireylerin kendi rızalarıyla 

devrettikleri yetkilerden kaynaklanması gerekir” (Yılmaz, 2011: 359). Bu çerçevede 

düşünüldüğünde, devlete edilen itaatin kaynağı rızadır. Sciabarra’ya göre, devlete 

edilen itaatin kaynağı olan rızanın sağlanması entelektüellerin “ideologluğunun” 

başarısıdır. Rothbard’a göre ise, devlete karşı itaat ancak “rızaya zorlama” olarak 

ifade edilebilir (Sciabarra, 2000: 221) . Rand’da bireylerin rızalarıyla devlete 

devrettikleri yetkiler, aynı zamanda devletin bireylerin hizmetkârı olduğunun 

göstergesidir. Bu nedenle, Rand’ın hükümeti, aynı zamanda ‘sözleşmeci’ bir özellik 

taşır. Bu özellik, Rand’da devletin ahlakîliğini sağlayan unsurlardan biridir. 

Rand’ın sözleşmeyle doğan devlet anlayışına karşılık Rothbard, devletin 

“fetih ve sömürü” aracılığıyla ortaya çıktığını ileri sürer. Rothbard’da devlet, “siyasî 

yönetimin örgütlenemesi” yani, “yağmacı” sürecin belli bir ülke üzerinde sistemli 

hale getirilmesidir. Bu nedenle,  Rothbard’da devlet “yağmanın süresini uzatmak, 

onu daha güvenli hale getirmek ve daha huzurlu bir ortama kavuşmak için, sürekli 

bir yıllık haraç karşılığında, istila ettiği kabilenin yaşamasına ve üretmesine izin 

vererek, eskiden beri yaptığı başka bir kabileyi yağmalama ve öldürme işine son 
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veren istilacı bir kabile” olarak ele alınır (Rothbard, 2009b: 39-40). Rothbard’ın 

devlete kaynaklık eden fetih ve sömürü fikri büyük ölçüde Oppenheimer’e dayanır. 

Bununla birlikte, Oppenheimer’in “siyasal yollar” ile “ekonomik yollar” arasında 

yaptığı ayrım Rothbard’da serbest piyasa idealinin kurgusunda olgunlaşmış haliyle 

karşımıza çıkacak serbest piyasa ve devlet ikiliğinin ilk tohunları olarak da 

görülebilir.  

“Bir kimsenin kendi çalışmasına ve bu çalışmasıyla başkalarının birbirine 

denk olarak dğiştirerek, gereksinimlerini karşılamasına ‘ekonomik yollar’, 

başkalarının çalışmasının karşılıksız olarak elde edilmesine ‘siyasal yollar” denir 

(Oppenheimer, 2005: 45). Ekonomik yollar ve siyasal yollar en genel anlamda iki 

farklı insan davranışına atıfta bulunur. İnsan hayatta kalmak için birbirine zıt iki 

farklı davranışta bulunma tercihi karşısındadır: ya kendi emeği ve aklıyla üretim 

yapar ya da diğer insanların emeği ve aklıyla ürettiklerine el koyar (Oppenheimer, 

2005: 44). Bu çerçevede gelirini başka insanların ürettiklerine el koyarak sağlayan 

devlet, varlığını siyasal yolların kullanılmasına borçlu bir örgüttür (Oppenheimer, 

2005: 46).  

Rand, hükümet tanımında kullandığı ve bireylerin hükümete devrettikleri 

fiziksel şiddet kullanma hakkında ele alınan kavramın içeriğini ‘karşı koyma’ olarak 

belirler. Hükümet “sadece şiddete karşı şiddet olarak ve sadece güç kullanımını 

başlatanlara karşı güç kullanır. Buna göre hükümet nesnel kontrol şartlarında, 

karşılık verme anlamında güç kullanımını sağlama yoludur” (Rand, 2004: 16). Bu 

şekilde sınırlanmış bir hükümet, hiç kimseye karşı fiziksel şiddet kullanımını 

başlatma hakkına sahip değildir. Saldırmazlık aksiyomu gereği hiçbir birey bir 

başkasına karşı fiziksel şiddet kullanma hakkına sahip değildir. Bu nedenle, birey 



92 

 

kendisinin sahip olmadığı fiziksel şiddet kullanmayı hakkını, hükümete de 

devredemez (Rand, 2004: 54-55).  

Rand’da bireylerin hükümeti oluşturmak üzere devrettikleri kendilerini 

savunma hakkı Rothbard tarafından kabul edilmez. Rothbard’a göre, devletler sadece 

bireylerin “devlete karşı olmayan” meşru müdafaa hakkını kabul eder (Rothbard, 

2009b: 81). Bu nedenle, bireyler kendilerini savunma hakkını tamamen devlete 

devretmemişlerdir ve hala devletin “dikey şiddetine” karşı savunmasızdırlar.  

Rand’da “karşı koyma” olarak karşımıza çıkan devlet şiddeti; Rothbard’da 

“saldırgan” bir şiddeti ifade eder. Devletin saldırgan şiddeti dikeydir; yani her 

koşulda, yukarıdan aşağıya ve bireylere karşı tek yönlü olarak uygulanır
17

 (Rothbard, 

2009b:82).  

Hükümetin yönetimi altındaki bireylere karşı, karşı koyma olarak fiziksel 

şiddet kullanma dışında, kimseye karşı şiddet kullanmamış insanlara karşı şiddet 

kullanması onun meşruluğunu ve ahlakîliğini kaybetmesine neden olur; meşru bir 

hükümetin tek ahlakî amacı bireysel hakları korumaktır:  

Ama,  kimseye kuvvet kullanmamış insanlara karşı kuvvet kullanmayı başlatan bir 

hükümet, silahsız kurbanlara karşı silah kullanan bir yönetim, ahlakı yok etmek üzere 

tasarımlanmış bir cehennem makinesidir. Böyle bir hükümet, tek ahlakî amacı tersyüz 

etmiş olur, koruyucu rolünden çıkıp insanoğlunun en tehlikeli düşmanı rolüne 

bürünür, polis olmaktan çıkar, kendini koruma hakkı elinden alınmış insanlara şiddet 

uygulayan suçluların koruyucusu olur (Rand, 2003a: 533). 

                                                 

17
 “Dikey şiddet” ve “yatay şiddet” Rothbard’ın savaş teorisine ilişkin kavramlarıdır. Rothbard’a göre, 

bir bölge üzerinde şiddet kullanma tekeline sahip olan devletin, yaptığı tahribat ve zorbalıklara karşı 

herhangi bir direnişle karşılaşmadığı durum ‘barış’ durumudur; çünkü, yukarıdan aşağı doğru devlet 

tarafından uygulanan tek şiddet kullanımı bireylere karşı tek yönlüdür. Çatışma, bireylerin devlet 

gücünün kendilerine karşı kullanılmasına karşı direnişe geçtikleri ‘devrim’ durumunda yaşanır. Hem 

barış durumu, hem devrim durumu ‘dikey şiddet’ olarak adlandırılır; bunlardan biri devletin halkına 

karşı zorbalığıdır, diğeri ise tam tersidir. Her biri, kendi bölgeleri üzerinde şiddet kullanma tekeline 

sahip olan farklı devletler arasındaki durum bir anarşi durumudur. Devrimler dışında, dünyada açık 

şiddet ve çift taraflı çatışma, iki veya daha fazla devlet arasındaki ‘yatay şiddet’ yani, uluslar arası 

savaş durumudur (Rothbard, 2009b: 82).  
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Hükümetin, karşı koyma olarak fiziksel şiddet kullanma yetkisiyle donanmış 

olması insanın kendi hayatını, mülkiyetini ve özgürlüğünü koruma hakkını “düzenli 

bir şekilde, yasal olarak tanımlanmış bir uygulama için” hükümete devrettiği 

anlamına gelir (Rand, 2004: 55). Bununla birlikte, karşı koyma olarak fiziksel şiddet 

kullanımı insan ilişkilerinde fiziksel şiddet kullanımının olmaması anlamına gelir. 

Rand’a göre medenî toplum, “insan ilişkilerinde fiziksel gücün yasaklandığı, bir 

polis olarak iş gören hükümetin sadece karşılık verme anlamında ve sadece güç 

kullanmayı başlatanlara karşı güç kullanabileceği bir toplumdur” (Rand, 2004: 427-

428). Bireysel hakların garanti altına alındığı medenî toplumda yaşamanın 

karşılığında bireyin kabul etmesi gereken tek bir prensip vardır:  

…fiziksel güç kullanımını reddetme, ve düzenli, nesnel, yasal olarak tanımlanmış bir 

kanun uygulaması için kendini fiziksel olarak savunma hakkını hükümete devretme 

prensibi. Veya başka bir şekilde ifade edecek olursak, birey güç ve kaprisin 

ayrılmasını (kendisininki de dahil her türlü kapris) kabul etmek zorundadır (Rand, 

2004: 440).  

Bireysel hakların ihlali ancak fiziksel şiddet kullanımı ya da fiziksel şiddet 

kullanma tehdidiyle gerçekleştiğinden, elinde yasal olarak şiddet kullanma tekelini 

bulunduran bir hükümet aslında bireysel haklara karşı en büyük tehdittir: “bireysel 

haklarla sınırlandırılmadığında, bir hükümet insanın en ölümcül düşmanıdır (Rand, 

2004: 431-432). Bireysel hakların tanınması fiziksel güç kullanımının insanlar arası 

ilişkilerden arındırılması ile eş anlamlı olduğundan, bireylere nesnel kurallar 

çerçevesinde koruma hizmeti sunacak bir mekanizmaya ihtiyaç duyulur. Bu anlamda, 

bireysel hakları fiziksel şiddetten korumak için nesnel kurallar çerçevesinde koruma 

sağlamak, meşru bir hükümetin “var olmasının tek ahlakî gerekçesidir ve insanların 

bir hükümete ihtiyaç duymalarının sebebidir” (Rand, 2004: 438).  
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Rothbard’a göre ise devlet doğasında bulundurduğu şiddet nedeniyle hukukî 

ve ahlakî kuralların esas ihlal edicisidir; çünkü devlet doğası gereği, “cinayete” ya da 

“soyguna” karşı toplum tarafından kabul görmüş olan hükümleri sistematik olarak 

ihlal eder (Rothbard, 2009a: 176). Bu nedenle, nesnel kurallarla ya da başka araçlarla 

sınırlanmış olmasına bakılmadan şiddet tekelini elinde bulunduran ve bunu kendi 

varlığını sürdürmek ve korumak için kullanan devletin ahlakî ya da hukukî olması 

mümkün değildir: “Devlet, savunduğu kabul edilen kişisel özgürlük ve mülkiyete 

karşı saldırı amaçlı şiddeti katmerli ve yaygın biçimde kullanarak mevcudiyetini 

ayakta tutar. Devlet, nitelik olarak hukuksuzdur ve asla haklı olamaz” (Rothbard, 

2009a: 232).  

Rand’da meşru ve ahlakî hükümetin niteliği ve amacı, hükümetin otoritesinin 

kaynağını ve yaptığı kanunların amacını da ortaya koyar. Hükümet, bireylere karşı 

fiziksel şiddet kullanımını engellemek ve ona karşı mücadele etmek amacıyla hareket 

ettiğinden şiddet kullanma tekelini elinde bulundurmak zorundadır. Başka bir 

ifadeyle, fiziksel şiddet kullanma tekeli sınırlı devletin temel nedenidir. Rand’a göre, 

hükümet sadece bu tekele sahip olduğundan “hükümetin davranışları katı bir şekilde 

tanımlanmış ve sınırlanmış olmalıdır; hükümetin işleyişinde hiçbir kapris kalıntısına 

izin verilmemelidir; hükümet, tek hareket gücü yasalar olan bir robot olmalıdır. Eğer 

bir toplum özgür olacaksa, onun hükümeti kontrol edilmek zorundadır” (Rand, 2004: 

438-439). Buna göre, devlet tarafından yapılan tüm kanunlar bireysel haklara dayanır 

ve mutlak olarak onların korunması amacına hizmet eder.  Hükümetin otoritesinin 

kaynağı ise, hakları korunma altına alınan bireylerin, ‘yönetilenlerin’ rızasıdır: “Bu 

durum, hükümetin vatandaşların yöneticisi değil, fakat hizmetçisi veya görevlisi 

olduğu anlamına gelir, hükümetin kendi başına, vatandaşlarının özel bir amaç için 
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kendisine verdiği haklar hariç, hiçbir hakka sahip olmadığı anlamına gelir” (Rand, 

2004: 439-440).  

Rand ve Rothbard’ın devlet teorilerinde ayrıldıkları bir başka nokta, devletin 

bireyin haklarının korunmasına yönelik meşru kabul edilen fonksiyonları üzerinedir. 

Rothbard’ın devletin meşru kabul edilen fonksiyonlara yönelik eleştirisi aynı 

zamanda sınırlı devlet eleştirilerinin de temelini oluşturur.  

Rand’da bir hükümetin gerçek fonksiyonu mutlaka fiziksel güç kullanımını 

gerektiren ve insan haklarının korunmasıyla doğrudan ilgili üç alanla sınırlıdır: 

“insanları suçlulardan korumak için polis, insanları yabancı işgalcilerden korumak 

için silahlı kuvvetler, insanlar arasındaki anlaşmazlıkları nesnel kanunlara göre 

çözmek için hukuk mahkemeleri” (Rand, 2004: 54-55, 442). Rand, hükümetin 

sınırlarını belirleyen tanımlayıcı unsurlarını oluşturan bu fonksiyonlarını bireysel 

haklarının korunması açısından önemli ve hatta ‘hayatî’ görür. Rothbard ise, 

hükümet tarafından yürütülmesi gerektiği iddia edilen bu fonksiyonlara yüklenen 

anlamın “bilfiil (ipso facto) devletin kendisinin gerekliliğini kabul etmek” anlamına 

geldiğini ileri sürer (Rothbard, 2009a: 167). Rand’ın polis, silahlı kuvvetler ve 

mahkemeler olarak belirlediği devletin meşru fonksiyonlarına ek olarak, Rothbard 

devletin sunduğu bazı “önemli” ve “gerekli” fonksiyonları şöyle sıralar: polis ve 

itfaiye gibi hizmetleri görecek kimselerin seçilmesi, yol yapımı ve bakımı, posta 

hizmetleri. Ancak Rothbard, bu fonksiyonların hiçbirinin sadece ve en iyi şekilde 

devlet tarafından sunulabileceğini, yani devletin bunlar üzerinde haksız bir tekel 

oluşturmasının meşruluğunu kabul etmez (Rothbard, 2009a: 167). Devletin toplum 

için hayatî olan hizmetler için kendisini tekel olarak sunmasının amacı, temel 

hizmetlerin sunulması açısından kendisini alternatifsiz bırakarak toplumu kendisine 
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bağımlı kılmak, kendi varlığını sürdürmesi ve koruması açısından en önemli yönetim 

fonksiyonlarının üzerindeki kontrolünü sürdürmek ve toplumda bu hizmetlerin 

sadece devlet tarafından sunulabileceğine olan inancı canlı tutmaktır. Devlet bu 

nedenle, her türlü hizmeti kontrol etme ve bu hizmetlerde tekelleşme eğilimindedir. 

(Rothbard: 2009b: 81).  

Devletin üzerindeki hâkimiyetini ve hizmet alanlarının çeşitliliğini sürekli 

genişlettiği bütün fonksiyonları üstlenmesinin tek nedeni, bireyin haklarını 

korumaktan çok, toplumu kontrol etmek, düzenlemek ve kendi varlığının devamını 

sağlamaktır. Ancak, bu fonksiyonlar üzerindeki devlet tekeli ‘haksız’ bir tekeldir. 

Devletin sunduğu hizmetler üzerindeki haksız tekeli yanında, bireyler üzerinde şiddet 

kullanma araçlarının arkasında bulunan ve bunları destekleyen temel tekel devletin 

meşru şiddet kullanma tekelidir. Devletin meşru şiddet kullanma tekeli, aynı 

zamanda Rand’ın meşru hükümetinin bireysel hakları korumak için polis, silahlı 

kuvvetler ve mahkemeler gibi yüklendiği temel fonksiyonlara işaret eder. Özellikle, 

polis ve silahlı kuvvetler devletin şiddet kullandığı diğer alanlara sağlam bir dayanak 

noktası sunar (Rothbard, 2009a:168).  

Rand ve Rothbard’ın devlete ahlakîlik noktasından bakışı, devletin 

fonksiyonlarının değerlendirilmesinde farklılıklara yol açar. Rand, bireysel hakların 

koruyucusu olarak ahlakîlik atfettiği devletin fonksiyonlarına da aynı bakımdan 

ahlakî bir sorumluluk yükler. Rothbard ise, bireysel hakların en büyük ihlal edicisi 

olarak ahlak alanının dışına çıkardığı devletin fonksiyonlarına da gayrîahlakî bakış 

açısından yaklaşır.  

Bireylerin haklarının yine bireylerden gelecek fiziksel güç kullanımı 

aracılığıyla ihlal edilme tehdidinden korunması ve bireylerden oluşan toplumun bu 
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nedenle bireysel hakların değil bireyin yaşamının tamamen tehdit edildiği kaos 

durumuna kaymaması için hayatî ve aynı oranda ahlakî gördüğü fonksiyonlar polis 

ve ordudur.  Karşı koyma şeklinde fiziksel güç kullanımı da dâhil olmak üzere 

fiziksel güç kullanımı bireylerin tercihine bırakılamaz; çünkü bu durum “kalabalık 

yönetimine, linç hukukuna ve sonsuz bir kan davaları silsilesine” yol açar:  

Bir birey her an komşularından herhangi birinin sürekli bir güç kullanma tehdidi 

altında ise barışçıl bir birlikte yaşama imkânsızdır. Komşularının niyeti ister iyi ister 

kötü olsun, muhakemeleri ister rasyonel ister irrasyonel olsun, amaçları ister adalet 

ister cehalet, ister önyargı, ister kötü niyet olsun bir insana karşı güç kullanımı bir 

diğer insanın keyfi kararına bırakılamaz (Rand, 2004: 437-438).  

Bireylerin keyfî kararlarına bırakılamayacak fiziksel şiddet kullanımı için 

toplum, bir kaos durumuna sürüklenmemek ve yaşamını devam ettirebilmek için 

fiziksel şiddeti kullanacak “organize” bir korumaya, polis gücüne, ihtiyaç duyar. 

Polis gücünün aksi şiddetle yönetim, çete ya da kabile savaşı şeklinde ortaya çıkar: 

Eğer bir toplum güce karşı hiçbir organize koruma sağlamazsa, her vatandaşını 

silahlanmaya, evini bir kaleye dönüştürmeye, kapısına yaklaşan her yabancıyı 

vurmaya veya aynı amaçla kurulmuş olan diğer çetelerle savaşan koruyucu 

vatandaşlar çetesine katılmaya teşvik edecektir ve böylece bu toplumu bir çete savaşı 

kaosuna (yani kaba kuvvetle yönetime), tarih öncesi dönem vahşilerinin bitmez 

tükenmez kabile savaşlarına sürükleyecektir (Rand, 2004: 437).   

Rand’a göre, bireyler sadece insanlar arası ilişkileri için polis gücüne ihtiyaç 

duymakla kalmazlar, aynı zamanda başka devletlerin işgalcilerinin özgür bir ülkenin 

bireylerinin haklarını tehdit etmelerine karşı bir orduya da ihtiyaç duyarlar. Fiziksel 

güç kullanma tekelinin bir aracı olarak ordu da, sadece kendisini savunmak için 

fiziksel güç kullanımına başvurur. Ordunun sadece savunma amaçlı güç kullanması, 

Rand tarafından “doğruluğu kuvvetten üstün tutma prensibi” olarak adlandırılır 

(Rand, 2003: 20).  Rand, bireysel hakların korunmasına yönelik sadece karşı koyma 

şeklinde fiziksel şiddet kullanmaya yetkili olan polis gücüne atfettiği önemin 
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benzerini orduya da atfeder. Rand, bireylerin askerlik görevini yerine getirmelerini 

bir “erdem” olarak görür: “benim ahlak anlayışıma göre, kişinin kendi ülkesini 

savunması kişinin yerli veya yabancı bir düşmanın esiri olmuş bir köle olarak 

yaşamayı kişisel olarak istemediği anlamına gelmektedir. İşte bu müthiş bir 

erdemdir” (Rand, 2003: 20). Rand’ın orduya ve ordunun bir mensubu olan bireye 

yönelik bu övgüsünün temelinde bireysel hakların tek koruyucusu olarak devlete 

atfettiği ahlakîlik yatmaktadır.  

Rothbard gayrîahlakî devlet nitelendirmesinden hareketle, Rand’ın aksine 

devletin fiziksel şiddet kullanma aracı olarak ordunun, sadece bir ülkenin kendisini 

savunmasının aracı olduğunu, orduda yer alan bireylerin ise sadece özgürlükleri için 

savaş verdikleri fikrini kabul etmez. Rothbard’a göre savaş, devletin ekonomik ve 

toplumsal alanda iktidarını sürdürmesinin aracı fonksiyonuyla kendisini tam olarak 

gerçekleştirmesidir. Böylece, savaş aracılığıyla toplumun bir “sürü” haline 

getirilmesi mümkün olur: “Toplum, sözde düşmanlarını öldürmeyi isteyerek, resmi 

savaş mücadelesine muhaliflerin kökünü kazıyarak ve onları sindirerek, sözde kamu 

çıkarı için gönül rahatlığıyla doğruya ihanet ederek, bir sürü haline gelir” (Rothbard, 

2009b: 87). Devletin iktidarını sürdürmesinin aracı olan savaşların, bireyler üzerinde 

de iki yönlü bir etkisi vardır. Savaşlar, vergi mükellefleri üzerindeki yükün miktarı 

artırılarak kendi vatandaşları üzerinde; savaşılan ülkenin masum sivillerine fizikî 

olarak saldırarak diğer ülkenin vatandaşları üzerinde gayrı meşru fiziksel şiddet 
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kullanımına da neden olur. Bu nedenle, devletlerarası hiçbir savaş ‘meşru’ olamaz
18

 

(Rothbard, 2009a: 199).  

Bir devletin sonu ancak bireylerin kendisine karşı direndikleri bir devrim 

durumunda ya da savaşta yenilgiye uğramasıyla gerçekleşeceğinden, devlet ancak 

yönetimi altındaki insanları kendisi için savaşmaya ikna ederek varlığını 

sürdürebilecektir. Bu nedenle devlet, “savaş esnasında, kendisinin onlar için savaştığı 

mazeretiyle, insanları kendisi için başka bir devlete karşı savaşmak amacıyla, çileden 

çıkmış bir şekilde seferber eder” (Rothbard, 2009b: 88). Bu durum Rothbard’ın, 

devletin birey haklarının korunmasının aracı olmasından çok koşulsuz olarak kendi 

varlığını sürdürme amacı olan bir yapı olduğu iddiasını destekler niteliktedir:  

Devlet hangi tür suçlar için ölesiye takip ve cezalandırmada bulunur? Özel 

vatandaşlara karşı olanlar için mi, yoksa kendisine karşı işlenen suçlar için mi? 

Devletin lügatındaki en affedilmez suçlar şahsa ve mülkiyete saldırılar değil, ama 

devletin kendi rahatına yönelik tehlikelerdir: örneğin, ihanet, bir askerin düşmana 

teslim olması, mecburi askerlik yükümlülüğünden kaçmak, hükümeti devirmek için 

komplo gibi. (…) Bu kanıtların hepsi, devletin özel vatandaşların haklarını 

savunmaktan daha çok, kendi iktidarının korunmasıyla ilgilendiğini gösterir 

(Rothbard, 2009b: 88).  

Rand ve Rothbard, klasik liberalizmin temel ilkelerinden olan “hukukun 

üstünlüğü” ilkesine bağlı kalırlar. Hukuk ile ilgili genel yaklaşımları bakımından 

Rand ve Rothbard arasındaki farklılıklar tamamen yöntemseldir (Sciabarra, 2000: 

326). Rand hukuk kurallarının yapılmasında uygulanmasında devleti yetkili 

görürken; Rothbard hukuk kurallarının ortaya çıkmasında devlete özel bir önem 

atfetmez.  

                                                 

18
 Buna karşılık halk ayaklanmalarının masrafları sadece gönüllüler tarafından karşılanır ve şiddetin 

yöneldiği tek nesne devletin yöneticileridir. Özel şahıslar arasındaki çatışmalar ise, sadece gerçek 

suçlular arasındaki bir çatışmadır. Rothbard, buradan hareketle şu sonuca varır: “bazı halk 

ayaklanmaları ve bazı kişisel çatışmalar meşru olabilirken devlet savaşları her zaman lanetlenmelidir” 

(Rothbard, 2009a: 199).  
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Meşru ve ahlakî hükümet bireysel hakları korumak ve bu hakların 

uygulamasını düzenlemek için, karşı koyma olarak şiddet kullanımını düzenlemek 

için nesnel kurallara ihtiyaç duyar. Bireysel hakları koruyan ve düzenleyen nesnel 

kuralların yapımı, meşru ve ahlakî hükümetin temel fonksiyonlarından biri olarak 

ortaya çıkar. Ancak, bireysel haklar ve bu hakların uygulanması açısından hükümetin 

sorumluluğu “tanımlama” ya da “belirleme” ile sınırlıdır; yani, hükümet bireysel 

hakları yaratmaz, icat etmez, bağışlamaz ya da bireysel haklara karar vermez (Rand, 

2004: 154).  

Rand’a göre, nesnel kurallara dayanan bir hukuk sisteminin varlığı özgür bir 

toplumun en önemli özelliğidir. Bunun nedeni, hukuk sisteminin bireylerin üzerinde 

herhangi bir “tiranlık” kurulmasına imkân tanımayan, bireylerin amaçlarına, 

değerlerine veya niyetlerine bağlı olmayan bir sistem olmasıdır. Hükümetin hukukî 

kimliği aynı zamanda onu soyguncu bir çeteden “kanun ve düzenin bekçisi” 

konumuna yükselterek ona ahlakî ve sosyal bir koruma da sağlar (Rand, 2004: 444). 

Rothbard ise “yasal şiddet” olarak tanımladığı hukukun işlevinin, ne yasal şiddet 

kullanımını ahlakîleştirmek ne de insanların birbirlerine karşı verdikleri sözlerin 

yerine getirilmesi olmadığını söyler. Ona göre, yasal şiddetin tek amacı bireylere ve 

bireylerin mülkiyetlerine karşı olan saldırı, tecavüz ve gasp eylemlerini 

engellemektir (Rothbard, 2009a: 84). Bu durum, Rothbard’ın genel olarak şiddet 

kullanmayı reddetmesine karşılık; bir otoriteye ve hukuk kurallarına olan ihtiyacın 

farkında olduğunun göstergesidir. Sciabarra’ya göre, Rothbard’ın otoriteyi 

reddetmesinin temel nedeni Rothbard’ın hukukun üstünlüğü ile bireyin yaşamına ve 

mülkiyetine karşı duyduğu derin saygıdır (Sciabarra, 2000: 325, 340-341).   
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Rand hükümetin en önemli, karmaşık ve bireylerin haklarının korunması 

açısından gerekli fonksiyonunu “hakem fonksiyonu” olarak tanımlar. Hukukun ve 

mahkemelerin hayatî fonksiyonunu, bireyler arası sözleşmelerin korunması ve 

uygulanması açısından ele alan Rand’a göre, “sözleşmelerin medenî hukuk 

mahkemeleri yoluyla korunması ve uygulanması barışçı bir toplumun en önemli 

ihtiyacıdır; böyle bir koruma olmaksızın, hiçbir medeniyet geliştirilemez ve 

sürdürülemez” (Rand, 2004: 440). Sözleşmelerin güvenliğinin korunması, medenî bir 

toplumun temel ihtiyacıdır. Hukukî olarak güvence altına alınan sözleşmeler bireyler 

arasında yapılan sözleşmelerin sayısını ve vadesini arttıracağından, bireyler 

arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkaracaktır. Bireyler arası uyum ve güvene 

dayanan işbirliği böylelikle medeniyetin ilerlemesinin temel nedeni olacaktır. Buna 

karşılık Rothbard için bireyler arası vaatlerin yerine getirilmesi amacıyla yasal 

şiddetin kullanılması “yasal mülkiyet haklarının savunulmasında haksız bir 

“sözleşmeler fetişi” yaratmaktan başka bir şeye yaramayacaktır (Rothbard, 2009a: 

84).  

Rand’a göre, sözleşmelerin tek taraflı olarak ihlal edilmesi, dolandırıcılık, 

sahtekârlık ve gasp gibi sorunların çözümü için hükümetin yaptığı nesnel kurallara 

başvurmak ve tarafsız bir hakem şarttır. Tarafız hakem, bireyler arası sözleşmelerin 

korunmasında ve uygulanmasında mülkiyet hakkının devrinin mülkiyet sahibinin 

rızası dışında gerçekleşemeyeceği, bir insana ait hakkın diğerlerinin tek taraflı keyfî 

iradesine bırakılamayacağı ilkesine göre davranır. Böylece hükümet her bireyin 

çıkarını ayrı ayrı koruyarak bireylerin birbirlerine karşı “kötülük” yapmalarını 

engeller ve “sosyal birlikteliği” sağlama amacını gerçekleştirmiş olur (Rand, 2004: 

442). 
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Rand, bir hukuk sisteminin gerekliliği iddialarını böyle bir mekanizmanın 

olmadığı ve Rothbard’ın da bir versiyonunu kurguladığı “anarşi” durumunun 

eleştirileri üzerinden de sürdürür. Bireylerin yaşamlarını sürdürmek, haklarını 

korumak ve bunları gerçekleştirmek için yaptıkları sözleşmelerin güvenliğini ve 

uygulanmasını sağlamak için ihtiyaçları olan örgütlü hükümet organizasyonun 

yokluğunu ifade eden anarşi durumunda insanlar “çete” savaşlarına karşı savunmasız 

kalacaktır. Anarşi durumunda herhangi bir çete savaşından bahsedilmese bile “her 

üyesi tamamen rasyonel ve hatasız derecede ahlaklı olan bir toplum bile anarşi 

durumunda faaliyet gösteremez (Rand, 2004: 442-443).  

Rand için ahlakî ve medenî bir toplumun varlığı, nesnel kurallar ve tarafsız 

bir hakeme olan ihtiyaçla karakterize edilen devlet kurumunun varlığına bağlıdır. 

Böylece, “devletin hiçbir şekilde olumlu bir fonksiyonu olamayacağını ve bu nedenle 

devletin var olmaması gerektiğini savunan anarşizm ahlakî açıdan savunulamaz bir 

kuramdır” (Yılmaz, 2011: 359). Peikoff’a göre, devletin olmadığı bir ortamda her 

insani kendisini fiziksel şiddet kullanımına karşı korumak için diğer insanlara karşı 

“adalet, suç ya da kanıt” gibi hiçbir objektif standarda başvurmadan fiziksel şiddet 

kullanımı başlatabilir (Peikoff, 1993: 372). Ancak, bireylerin hiçbir objektif 

standarda başvurmadan fiziksel şiddet kullanımı başlatması kabul edilebilir bir 

durum değildir:  

Eğer, uygar ve ahlakî bir toplumda devletin sahip olduğu güç kullanma yetkisinin, 

toplumu oluşturan bireylerin kendi rızalarıyla devlete devrettikleri kendini savunma 

hakkından kaynaklanması gerekiyorsa, özgür bir insanın bu hakkını devretmek 

istememesi halinde anarşizmin savunulabilir olacağını düşünmek gerçekçi değildir. 

Kendini savunma hakkını kendi elinde tutan ve devlete devretmeyen bireyin, kaprisli 

ve adil olmayan bir şekilde güç kullanması kabul edilemez (Yılmaz, 2011: 360).  

Rand, anarşizm fikriyle birlikte, aynı coğrafyada bulunan tek bir tekelci 

hükümet yerine ‘rekabet eden hükümetler’ fikrini, teoride ‘rekabet’ ve ‘hükümet’ 
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kavramlarının içsel olarak, herhangi bir anlama sahip olmaması, teorinin realitede 

karşılığının bulunmaması ve bu nedenle, hiçbir şekilde somut hale gelemeyeceği 

gerekçesiyle eleştirir (Rand, 2004: 443).  

Rand ve Rothbard, belirli bir coğrafî alan üzerinde, yasal olarak fiziksel 

şiddet kullanma mekanizması olarak ele aldıkları devlete iki farklı anlam yüklerler. 

Doğal haklar, her ikisinin de devlete yüklediği anlamın temelinde yer alır. Rand 

bireyin doğal haklarını koruduğu ve toplum içinde uygulanmasını sağladığı 

gerekçesiyle sadece hakları koruyacak fonksiyonlarla sınırlı, ahlakî bir devlet 

kurgular. Rand’ın sınırlı ve ahlakî devletinin yokluğu, bireyin doğal haklarının ihlal 

edileceği ve bu nedenle bireylerin yaşamlarını sürdürmesinin mümkün olmadığı bir 

kaos durumunu ifade eder. Rothbard ise, fiziksel güç kullanma tekelini elinde 

bulunduran devletin doğasına içkin olan şiddet nedeniyle, devletin esasında bireyin 

doğal haklarının en büyük ve sistematik ihlal edicisi olduğunu, bu nedenle ahlakî ve 

hukukî olamayacağını iddia eder. Başka bir deyişle, Rand ve Rothbard, tamamen 

aynı gerekçelerle, bireysel hakların korunması amacıyla birbirlerine karşı,  sınırlı 

devlet ve anarşist toplum olarak konum alırlar.  

Rothbard’da sınırlı devletin eleştirisi, devletsiz toplum ve serbest piyasa 

teorisine yansıması bakımından önem taşır. Rothbard devletin gerekliliğine ilişkin 

tartışmalardaki en büyük zorluğu, devletin ve hukuk sisteminin, kanunlarının ve 

kurumlarının bireyler tarafından uzun yıllar boyunca kabul edilmesine ve bunlara 

tamamen alışkanlıktan kaynaklanan bir şekilde uyulmasına bağlar. Ona göre,  

“popüler ‘ya ölüm ya da vergi’ ilkesindeki kesinlik ifade eden ikili arasındaki çarpık 

eşleşme, halkın kendiliğinden kötü fakat tabiatta alternatifsiz kaçınılmaz bir güç olan 

devletin varlığı karşısında boyun eğdiğini gösterir” (Rothbard, 2009a: 181). Devleti 
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olduğu gibi analiz etmenin yolu, doğadaki mantıksal modelin devlete 

uygulanmasıdır.  

Rand’da bireyler kendilerini savunma haklarını devlete devrederler. 

Bireylerin haklarını devlete devretmelerinin nedeni, bireylerin kaprisleri sonucu 

başka bireylere karşı güç kullanma tehlikesinin önüne geçilmesidir. Rand’ın bu 

düşüncesi, örtük olarak insan doğasının ‘kötü’ yönünün ağır basma ihtimali olduğunu 

ifade eder. Rothbard’a göre ise, insanın doğası iyi ve kötünün bir karışımıdır; bu 

nedenle, “en iyi toplumsal çatı kesinlikle kötülüğün vazgeçirildiği, iyiliğin teşvik 

edildiği bir yapıdır” (Rothbard, 2009c: 1111). İnsan doğasında birlikte bulunan iyi ve 

kötü yönlere karşılık, devletin kurumlarının varlığı tek başına kötülüğün 

gerçekleşmesi için yeterlidir: Devlet kurumları tek başına yöneticilerin şiddet 

kullanmasını meşrulaştırır “çünkü böylelikle devletin yöneticileri meşruiyet kazanır 

ve başka birisinin yapmasına izin verilmeyen biçimlerde zorlama kullanabilir” 

(Rothbard, 2009c: 1112).  

Rothbard’a göre sınırlı devlet, öne sürdüğü iddialar bakımından tutarsız bir 

‘ütopyadır’. Sınırlı devletin sadece bireysel hakları ve mülkiyeti korumakla sınırlı 

kalacağını varsaymak için hiçbir neden olmadığı gibi, bu hakları korumak için 

devletin kuşandığı, zor kullanarak gelir elde etme ve şiddet tekeli toplum tarafından 

bir kere meşru görüldükten sonra giderek genişleyecektir (Hoppe, 1999: 230). 

Devletin yöneticileri ve devlet iktidarından pay alan gruplar devlet aracılığıyla elde 

ettikleri zenginliklerini arttırmak için iktidarın devamlılığını sağlamak 

isteyeceklerdir. Bu nedenle, devletin alanını sürekli genişletme eğiliminde 

olacaklardır:  
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Devletin baskı gücü laissez faire (bırakınız yapsınlar) teorisyenlerinin kabul 

edebileceği sınırların ötesine ne kadar yayılırsa, devlet aygıtını işleten yönetici sınıfın 

(kastın) zenginliği de o yönde artacaktır. Böylece, gücünü ve zenginliğini azamî 

yapma arzusundaki yönetici kast, devletin gücünü yaygınlaştıracaktır –ve bunlar, 

devlet ve onunla işbirliği içindeki entelektüeller meşruiyet kazandıkça ve devletin 

baskı kurma tekeline ve nihaî karar verme gücüne karşı kurumsal serbest piyasa 

kanalları yetersiz oldukça, karşılarında sadece zayıf bir cephe bulacaklarıdır 

(Rothbard, 2009a: 182). 

Rothbard’ın yöneticiler ve entelektüeller tarafından sürekli iktidar alanını 

genişletme eğilimde olan devletine karşılık, Rand’ın devletin kendisinin yaptığı 

hukuk kuralları ve kaynağını bireysel haklardan alan etik kurallarla sınırladığı 

devletini sınırlandıracak hiçbir kurumsal mekanizmasının olmaması, Rothbard’ın 

‘ütopik’ sınırlı devlet eleştirisi için haklı bir zemin oluşturmaktadır. Bununla 

bağlantılı olarak, Rand’ın hükümetin en önemli fonksiyonu ve medenî toplumun 

temel şartı olarak gösterdiği tarafsız hakem fonksiyonu da sınırlı devlet eleştirisi 

açısından aynı doğrultuda değerlendirilebilir. Devlet, iktidarını korumak ve 

yaygınlaştırmak için elinden geleni hiçbir engelle karşılaşmadan yapacaktır. 

Rothbard’a göre, “tarafsız” devlet bir çelişkiyi ifade eder; çünkü gelirini şiddet 

kullanarak vergiyle elde eden devletin tarafsız olması mümkün değildir: 

Vergilendirme, insanlar arasında kendi emeğine dayanarak üretim ve mübadele 

yapan bir grup insanın,  diğer grup insana hayatını sürdürmesi için zorunlu olarak 

gelir sağladığı bir duruma yol açar: 

Çünkü hangi düzeyde olursa olsun vergilendirme en azından birbirine hasım olan iki 

sosyal sınıf oluşturtacaktır: Vergiden pay alan ve hayatını bu yolla sürdüren ‘yönetici’ 

sınıf ve vergi ödeyen ‘yönetilen’ sınıf. Kısaca bu sadece vergi verenler ile sadece 

vergi tüketenler sınıfları arasında bir çatışma olacaktır. Neticede yönetimin 

bürokratları esas olarak salt vergi tüketenler sınıfında olacaklardır; diğer sınıflar da 

yönetimin zorunlu harcamaları yoluyla para aktardığı kişiler veya gruplardan 

oluşacaktır (Rothbard, 2009a: 182-183). 

Vergiden pay alan ve hayatını bu şekilde sürdüren yönetici sınıfın 

hâkimiyetinde olan devletin “yöneten” ve “yönetilen” gruplar arasında tarafsız 
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davranması mümkün değildir. Sınırlı devletin vergilendirme iddialarına yönelik 

başka bir eleştiri de, devletin ve vergilendirmenin sadece bireylerin haklarının ve 

mülklerinin korunmasıyla sınırlandırıldığı durumlarda bireylere devlet tarafından 

sağlanacak korumanın ve bireylerden toplanacak vergi miktarının belirlenmesinin 

tamamen keyfî bir yönetim kararından ibaret olmasıdır (Rothbard, 2009a: 187).  

Daha önce de belirttiğimiz gibi Rand, vergilendirmeye ilişkin temel özelliği 

gönüllülük olarak belirlemiştir. Rand’ın teorisinde, vergilendirme sürecinde ne kadar 

vergi toplanacağına ya da verginin kimlerden alınacağına ilişkin kesin sınırlar 

bulunmaması, bu durumun hem sunulacak hizmetin standardını hem de vergi yükünü 

belirsizleştirmesi tehlikesi Rothbard’ın sınırlı devletin vergilendirme anlayışına 

yönelik son eleştirisidir (Rothbard, 2009a:187).   

Rand’a göre, bireysel hakları koruyacak hukuk kuralları ancak devlet 

tarafından oluşturulabilir. Rothbard ise, hukukun sadece devlet tarafından 

geliştirilebileceği iddiasını, tarihsel örnekler aracılığıyla da yanlışlamaya çalışır. Ona 

göre, bireysel hakları koruyacak normatif kuralları oluşturmak için devlete mutlaka 

ihtiyaç olmadığı, kabile geleneği, örfî hukuk, ticaret hukuku gibi hukukun en 

‘liberteryen’ örneklerinin devlet dışı kurumlarda oluşmasıyla ortaya çıkmıştır 

(Rothbard, 2009a: 184). Bununla birlikte, devlet aynı zamanda şiddet içeren doğası 

gereği kendi oluşturduğu kuralların da ihlal edicisidir: “Eğer devlet kendi yasal 

kurallarına itaat etmiyorsa, bir hukuk yapıcısı olarak esas itibarıyla kendi içinde 

çelişkili ve sakat demektir” (Rothbard, 2009a: 184-185).  

Rothbard, Rand’ın polis, millî güvenlik ve yargı hizmetlerinin en iyi şekilde 

sadece devlet tarafından sunulabileceği ve bireysel hakların en iyi şekilde devlet 
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tarafından korunabileceğini iddialarını,  devletin müdahalesinden bağımsız ekonomik 

alan kurgusuyla çelişkili bulur ve güvenlik ile yargı hizmetlerindeki yargı tekelinin 

kendi içinde devletin bütün mal ve hizmetleri sunacağı kolektif bir yapı oluşturma 

tehdidi barındırdığını ifade eder: 

Eğer bir yönetim için vergi toplamak yasalsa, neden tüketiciler için yararlı olabilecek 

diğer mal ve hizmetleri sağlamak için vergi toplanmasın? Örneğin hükümet neden 

çelik fabrikaları kurmasın, ayakkabı üretmesin, baraj yapmasın, posta hizmeti 

sunmasın, v.s.? Zira bu mal ve hizmetlerin her birisi tüketiciler için yararlıdır. Eğer 

laissez faire yanlıları, hükümetin çelik veya ayakkabı fabrikaları yapmak için vergi 

dayatması uyguladığı gerekçesiyle bu tesisleri kurmaması ve ürettiklerini tüketicilere 

(bedava veya satarak) sunmaması gereğine itiraz ederlerse, aynı itiraz pekala 

hükümetin yürüttüğü polis veya yargı hizmetleri için de yapılabilir. Laissez faire bakış 

açısından, hükümet ev veya çelik sağlarken, polis koruması sağlarken yaptığından 

daha az ahlakî davranmamalıdır. Sadece koruma sağlamakla sınırlı olan hükümet, 

artık laissez faire idealinin kendi içinde bile sürdürülemez; başka herhangi bir 

husustan çok daha az dayanabilir (Rothbard, 2009a: 188). 

Rothbard’a göre, sınırlı devlet yanlıları çözümlenmesi zor bir çelişki 

içindedirler. Rand’ın bireysel hakların korunması için gerekli gördüğü devlet, bir 

şiddet kullanma aracı olan vergilendirmeyle elde ettiği gelirlerle şiddet tekelini 

olduğu kadar, koruma hizmeti sunma tekelini de elinde bulundurarak mülkiyeti kitle 

halinde istila eder (Rothbard, 2009c: 890). Rothbard’a göre, güvenlik ve yargı 

hizmetleri serbest piyasada rekabet eden herhangi bir hizmetten farklılık 

göstermemektedir. Örneğin, hukuk, “devlet tarafından üretilme zorunluluğu posta ya 

da savunma hizmetinden daha fazla olmayan bir değerli maldır; devlet, aynen 

hayatın dinî ve iktisadî alanlarından ayrılabildiği gibi, yasa yapma işinden de 

ayrılabilir” (Rothbard, 2009b: 141). Bu nedenle, bu hizmetler birçok hizmette olduğu 

gibi serbest piyasada insan doğasına daha uygun olarak, çok daha etkili ve verimli bir 

şekilde sunulabilir. Rothbard’ın güvenlik ve yargı hizmetlerinin serbest piyasada 

sunulmasına yönelik bu önerisi, Rothbard’ın devlet eleştirisinin sadece devletin 

gayrîahlakî oluşuna yönelik olmadığının, devletin aleyhine geliştirilen etkinlik ve 
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verimlilik iddialarının da Rothbard’ın sınırlı devlet eleştirisinde önemli bir yer 

tuttuğunun göstergesidir (Holcombe, 1988: 269).  

Savunma hizmetlerinin serbest piyasada sunulabilirliği, öncelikle, savunma 

hizmetlerinin mutlaka devletin şiddet kullanma fonksiyonuyla beraber sunulması 

gerekliliğini taşıdığı için serbest piyasa tarafından sunulamasının mümkün olmadığı 

iddialarına bir karşı çıkışı ifade eder. Rand’a göre, ahlakî olarak bireysel haklarla ve 

hukukî olarak nesnel kurallarla sınırlanmayan devlet bireysel haklara karşı en büyük 

tehdittir; ancak, Rand’ın sınırlı devleti teorik olarak bireysel haklarla ve nesnel 

kurallarla sınırlanmıştır. Bu nedenle, doğal hakların korunması ve uygulanması için 

devletin varlığı mutlaka gereklidir. Bununla birlikte, Rand polis, millî güvenlik ve 

mahkeme hizmetlerini sunan sınırlı devleti medenî toplum ve serbest piyasa için bir 

gereklilik olarak görür. Rotbard’a göre, piyasa faaliyetinin zorunlu ön koşulu olarak 

devleti görmek sadece sınırlı devletçilerin değil aynı zamanda klasik iktisatçıların 

malları ve hizmetleri büyük sınıflar açısından değerlendirme yanılgısını ifade eder: 

Oysa modern iktisatçılar hizmetlerin marjinal birimler açısından değerlendirilmesi 

gerektiğini açığa çıkarmışlardır. Çünkü, piyasada bütün davranışlar marjinaldir. 

“Eğer biz marjinal birimler yerine mütemmim sınıfları ele almaya başlarsak, hepsi 

piyasa faaliyetinin ‘ön koşulları’ olarak görülebilecek binlerce çeşit zorunlu, 

vazgeçilmez mal ve hizmetin varlığını keşfedebiliriz” (Rothbard, 2009c: 891). Özel 

mülkiyeti Rothbard’a ve bu nedenle dolaylı olarak Locke’a atıfla ele alan Rand, yine 

de mülkiyet haklarının tanınması ve korunması için hükümete bir rol verir:  

Vatandaşlar hükümete bir mal sahibiymiş gibi ödeme yapmak zorunda değillerdi; 

mülkiyet kendileri ile başladı ve onlar araziyi mülkiyet kavramının kaynağı ve kökü 

olan metotla, kullanılmayan maddî kaynak üzerinde çalışarak yabani nitelikteki bir 

şeyi medenî bir yerleşim haline getirerek kazandı. Bu durumda hükümet bir sahip 

olarak değil, fakat sahipsiz kaynakların sorumlusu olarak, potansiyel sahiplerinin 
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kaynakları alma kurallarını nesnel bir tarafsızlıkla belirleme sorumlusu olarak işlev 

görmektedir” (Rand, 2004: 155).  

Rothbard’a göre, serbest piyasa her şeyden önce bir mülkiyet hakları sistemi 

olduğundan, devletin mülkiyet haklarının tanımlayıcısı ve koruyucusu olduğunun 

kabul edilmesi devletin mülkiyet haklarını tanımlamasının ve dağıtmasının kabul 

edilmesi anlamına gelir:   

piyasanın aksine devletin ya da benzer bir birimin mülkiyet haklarını tanımlamasına 

ve paylaştırmasına gerek yoktur. Bu bizzat aklın kullanımıyla ve piyasa süreçleri 

vasıtasıyla yapılabilir ve yapılacaktır; başka bir tanımlama ya da paylaştırma tamamen 

keyfî ve serbest toplum ilkelerine aykırı olacaktır (Rothbard, 2009c:891). 

Rand’ın şiddet kullanma ve karar alma mekanizması olarak varlığını gerekli 

gördüğü mahkemelere karşı Rothbard yine tarihsel örneklere başvurur: “ticaret 

hukuku, deniz hukuku ve müşterek hukukun büyük bir bölümü ilgili oldukları yasal 

sahaları anlamada uzmanlıklarından yararlanmak için davacılar tarafından aranan 

özel rekabetçi yargıçlarca geliştirilmeye başlanmıştır” (Rothbard, 2009c: 893). Buna 

göre, devletin bireysel hakların korunmasını sağlayacak nesnel kuralların tek 

‘yaratıcısı’ olduğu iddiası tarihsel gerçekler aracılığıyla geçersiz hale gelir. 

Rand sınırlı devlete, medenî bir toplumda ve serbest bir piyasada insanların 

kendileri için uzun vadeli planlar yapabilmelerine imkân sağlaması ve mümkün 

olduğunca az risk alabilmeleri açısından da ihtiyaç olduğunu iddia eder. Oysa, 

Rothbard’a göre, serbest piyasa şiddet içeren herhangi bir düzenleyici veya önleyici 

mekanizmaya ihtiyaç duymayan “gönüllü” risk azaltma yöntemlerine sahiptir: 

tasarruflar, girişimcilik, sigorta ve gönüllü hayır yapma (Rothbard, 2009c: 1117).  

Rothbard’a göre, devletin sağladığı güvenlik saldırıya karşı güvenlik 

olmalıdır, ancak bu devletin doğası itibariyle mümkün değildir. Bireylere ve 

mülkiyetlerine yönelme tehlikesi barındırmayan saldırıya karşı güvenlik, ancak 
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serbest piyasada sunulan güvenlik hizmetiyle gerçekleşebilir. Devletin kendisi, 

sürekli olarak bireysel özgürlüğü ve güvenliği ihlal ettiği için, ancak devletin içinde 

bulunmadığı bir savunma sistemi ‘sadece’ saldırıya karşı güvenliği tesis edebilir. 

Saldırıya karşı güvenlik, aynı zamanda bireylerin saldırıdan özgür olduğu anlamına 

gelir. Buna göre, saldırıya karşı güvenlik ile bireysel özgürlük arasında bir ilişki 

vardır: “Toplumda her insana açık olan bu güvenlik türü tam özgürlükle sadece 

uyumlu değil, aynı zamanda onun doğal bir sonucudur. Özgürlük ve saldırıya karşı 

güvenlik aynı madalyonun iki yüzüdür” (Rothbard, 2009c: 1118). Özgürlük ve 

güvenlik, aynı anda sadece liberteryen ilkeleri kabul eden bir toplum tarafından 

sağlanabilir (Sciabarra, 2000: 322). 

Bu çerçeve, savunma hizmetlerinin serbest piyasada sunulması, bireyin 

kendisine ya da mülkiyetine karşı güç kullanımına karşı savunma yapılması dışında, 

fiziksel güç kullanılmamasını ifade eden saldırmazlık aksiyomuyla, serbest piyasayla 

ve serbest toplumla tam olarak uyumludur. Buna göre, serbest piyasa ile güvenlik ve 

yargı hizmetleri arasında bir ikilik yoktur (Sciabarra, 2000: 323). Serbest piyasada 

sunulan, diğer hizmetler gibi pazarlanabilir bir özelliğe sahip savunma hizmetlerinin: 

“(a) kendi gelirini zor kullanmadan ziyade gönüllü olarak elde etmiş,  (b) devletin 

yaptığı gibi, kendine haksız yere mecburi bir polis ya da adlî koruma tekeli 

bahşetmemiş olan kişiler ya da firmalar tarafından arz edilmesi gerekecektir” 

(Rothbard, 2009c: 890). Temelinde bireysel haklar bulunan serbest piyasa ve serbest 

toplumda güvenlik ve yargı hizmetlerinin piyasada sunulması, sınırlı devlet 

anlayışında devlet tarafından sunulması öngörülen bu hizmetlerle çok daha fazla 

uyumludur. Serbest piyasada sunulan güvenlik hizmerinin anlamı, Rothbard’ın 



111 

 

“kurumsallaşmış saldırıyı” reddetmesine karşılık, bireysel savunma mekanizmasının 

kurumsal yapıya olan ihtiyacı kabul eder (Sciabarra, 2000: 322).  

Rand’ın bireysel hakları koruduğu gerekçesiyle sadece gerekli değil, aynı 

zamanda ahlakî bulduğu devlet Rothbard’da bireylere, bireylerin mülklerine ve 

haklarına sistematik olarak saldırıda bulunan gayrî meşru bir “suç örgütü” olarak 

görüldüğünden, ahlak alanı dışında bırakılmıştır: “Böylece, adil ve ahlakî bakış 

açısından devlet hiçbir mülkün sahibi olamaz, itaat isteyemez, kendisiyle akit 

yapmaya zorlayamaz ve aslında tamamıyla hiç olamaz (Rothbard, 2009a: 193). 

Rothbard’a göre devlet, ileri düzeyde kurumsallaşmış bir ‘suç’ ve ‘saldırı makinesi’ 

ve zenginlik elde etmek için siyasî araçları kendi amaçları doğrultusunda kullanan bir 

örgüt olduğundan, hukukî ve ahlakî olarak meşru mülkiyet sahibi değildir. Devletin 

hukukî ve ahlakî olarak meşru mülkiyet sahibi olmamasının doğal sonucu, hiç 

kimsenin ahlakî olarak devlete itaat etme zorunluluğu olmadığı ve devlet ile yapılan 

sözleşmelerin hukukî bir yükümlülük doğurmadığı anlamına gelir (Rothbard, 2009a: 

189).  

Rothbard’a göre, devletin hukukî ve ahlakî olarak geçersizliğini iddia etmek, 

devletin elinde tuttuğu muazzam güç ve araçların bireylere yönelttiği tehdit 

nedeniyle bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir; sadece, devlete yöneltilen itaatsizliğin 

hukuken ve ahlakî olarak meşru olduğunu ortaya koymaktır. Bu nedenle, devletle 

olan ilişkileri en nihayetinde ‘sağduyuya’ ve pragmatik düşüncelere dayanır 

(Rothbard, 2009a: 190).  

Rothbard devletin zorunluluğu iddialarında, insanın toplumsal bir varlık 

olması dolayısıyla toplum içinde yaşaması gerekliliğine yapılan vurgunun, devletin 

zorunluluğu ile toplumun zorunluluğu ilişkisinden tamamen ilgisiz bir sonuca 
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ulaştığını ifade eder. Rothbard, bireylerin toplumsal işbirliğinin ve bu işbirliğinden 

elde edilen faydaların farkındadır; ancak, toplumn gerekliliğinden hareket edip 

devletin gerekliliğine yapılan vurgu geçersizdir. Rothbard’a göre, toplum ve devlet 

birbirlerine karşıdırlar: Devlet, “toplum için gerekli olmaktan ziyade, vatandaşları 

olan bireylerin üretken faaliyetleri üzerinden beslenerek asalakça yaşayan iflah 

olmaz bir toplum karşıtı kurumdur” (Rothbard, 2009a: 193). 

Rothbard’ın devlete karşı oluşturduğu serbest piyasa ideali, devlet ve toplum 

arasında kurduğu bu karşıtlıktan türetilir. Toplum, bireylerin arasındaki gönüllü 

ilişkiler ve mübadelenin alanıdır. Devlet ise, gönüllü mübadelenin, bireysel 

yaratıcılığın ve işbölümünün karşısında yer alır. Rothbard buradan itibaren, Albert 

Jay Nock (1935) aracılığıyla, devlete karşı serbest piyasayı kurarak, devletin 

‘gereksizliği’ noktasına ulaşır:  

Burada biz Albert Jay Nock’un ortaya koyduğu –ekonomide ve medeni yapı içinde 

gönüllü mübadelenin meyvesi olan- ‘toplumsal güç’ ile bu meyvenin istismarı ve 

baskıcı müdahalesi biçiminde ortaya çıkan ‘devlet gücü’ arasındaki derin ayrıma 

vurgu yapabiliriz. Bu ışık altında Nock, insanlık tarihinin esas itibarıyla devlet gücü 

ile toplum gücü arasında, bir yanda barışçı ve gönüllü katılımla yapılan üretimin ve 

yaratıcılığın yararlı meyveleri, öte yanda devlet gücünün bu gönüllü ve üretken sosyal 

süreç üzerindeki asalaklığı ve zayıflatıcılığı arasındaki yarış olduğunu göstermiştir. 

Genelde devletin sağladığı düşünülen hizmetlerin hepsi –para basmaktan, kişilik ve 

mülkiyet haklarının savunulmasında hukukun gelişimi için polis korumasına kadar her 

şey- daha etkin ve kesinlikle daha ahlaklı biçimde özel şahıslar tarafından 

sağlanabilirdi ve hala da sağlanabilir. Devlet, insan tabiatında hiçbir anlamda gerekli 

değildir; aksine tamamıyla gereksizdir (Rothbard, 2009a: 193-194).  

Rothbard’a göre devletsiz toplumun en önemli özelliği, ”suç ve saldırı için 

düzenli, yasallaştırılmış bir kanalın” yani hükümet aygıtının olmamasıdır (Rothbard, 

2009c: 894). Bunun anlamı, suç ve saldırı için organize edilmiş hükümet aygıtının, 

devletin devamlılığını sürdürmek için kullanılacağı konrollü ve örgütlü devlet 

aygıtının yokluğudur. Serbest piyasada sunulan güvenlik ve yargı hizmetlerinin 

devletsiz piyasa toplumunun temelinde yer almasının bir nedeni de budur: Serbest 
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piyasada yerleşik bir “denetler ve dengeler” sistemi olarak sunulan güvenlik ve yargı 

hizmetlerinin iktidarı ele geçirmesi ya da devlete benzer şekilde bireylere karşı 

örgütlü şekilde suç işlemesi neredeyse imkânsızdır (Rothbard, 2009c: 895).   

Rothbard’ın anarşizm kurgusu Holcombe’ye göre, gerçekleştirilebilir olup 

olmadığına bakılmaksızın liberal teoride sürekli işlenen devletin küçültülmesine 

yönelik “mantıklı” bir sonuçtur. Anarşizmin pratik olarak hayata geçirilebilirliğinden 

bağımsız olarak Rothbard’da gözlemlenen temsilî ve ikna edici iddialar daha küçük 

devletlere gidilen yolda sağlam bir temel sağlar (Holcombe, 1988: 280). Rothbard’a 

göre, “muhtemelen olabileceğinin en kötüsü devletin yeniden kurulması olur. Ve 

devlet şu an sahip olduğumuz şey olduğu için, devletsiz bir toplumla ilgili herhangi 

bir deneyimin kaybettirecek hiçbir şeyi olmazken, kazdıracak çok şeyi olacaktır” 

(Rothbard, 2009c: 896). 

Sınırlı devlet anlayışını benimsemiş Rand’ın, devletin gerekliliğine ilişkin 

temel tezlerini bu şekilde geçersiz kılan Rothbard, devletin olmadığı anarşist toplumu 

bireylere ya da bireylerin mülkiyetlerine karşı hiçbir yasal saldırı ihtimalinin 

bulunmadığı bir toplum olarak tanımlar. Rothbard, böyle bir toplumda da güvenlik 

probleminin hem bireyler hem de toplum için hayatî bir mesele olarak var olmaya 

devam edeceğini kabul eder. Ancak ona göre, insanın işbirliği yapmaya hazır, 

yardımsever ve rasyonel doğası zorlayıcı bir iktidar tekeline ihtiyaç duymadan 

toplum yaşamının sürdürülebilmesine olanak tanır. İnsanın doğası, diğer bireylerin 

haklarını ihlal etmemeye ve huzura eğilimlidir, yani iyidir; zaten insan doğası kötü 

ise ne devletli toplum ne de anarşist toplum güvenlik sorunun çözüme 

kavuşturulduğu bir toplum olamayacaktır (Rothbard, 1975: 3-4).  
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Rand ve Rothbard’ın devlet teorilerinde izlenen sınırlı devlet ve anarşizm 

tartışmasının sonucunda, Rand’ın bireysel hakların korunması için zorunlu gördüğü 

fiziksel güç kullanma tekelinin somutlaşmış hali ve hukuk kurallarının yaratıcısı 

olarak etik ile sınırlandırılmış meşru devletinin yerine, Rothbard’ın insanın rasyonel 

ve iyi doğasına uygun, doğal hukuk aracılığıyla işleyen, bireysel hakların ve 

mülkiyetin her türlü fiziksel güç kullanımı tehdidinden korunduğu bir toplum 

koyulmuş olur.  

Rothbard tarafından Rand’ın sınırlı devletine karşı konumlandırılan anarşist 

toplum idealinin yarattığı bu ayrılık, iktisadî alanda devletin ekonominin alanından 

dışlandığı anarko-kapitalist duruş ile serbest piyasanın kurgulanmasında yeniden 

aynı zeminde buluşmuştur. Bireysel hakların korunması amacıyla fiziksel güç 

kullanımı/zor kavramı her iki düşünürün devlet anlayışlarını şekillendirdiği gibi, 

serbest piyasa idealinin kurgulanmasında da ana şekillendirici olarak varlığını 

sürdürmüştür.  

3.2. ZORA KARŞI GÖNÜLLÜLÜK: DEVLETE KARŞI SERBEST 

PİYASA İDEALİ 

Etik temelini doğal hakların oluşturduğu serbest piyasa ideali hem Rand hem 

de Rothbard’da ‘devlete karşı’ bir kurgu olarak karşımıza çıkar. Fiziksel şiddet 

kullanımının ahlakî olarak dışlandığı bir alan olarak serbest piyasa, doğası gereği 

şiddet içeren devlete karşı, insanın doğasına uygun olarak hayatta kalmasını 

sağlayacak bir alternatiftir. Rand ve Rothbard’ın serbest piyasa kurgusuna geçmeden 

önce, her ikisinin de devlet anlayışlarını bu kurguya taşıdıklarını belirtmek gerekir. 

Rand’ın bireysel hakların koruyucusu olan sınırlı devlet anlayışı, devlet ve 
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ekonominin kesin ayrılığı nedeniyle, serbest piyasa kurgusunun tamamen dışındadır. 

Serbest piyasa bireysel haklar, gönüllü mübadele ve rasyonel insan doğası temelinde 

işlediğinden ve fiziksel şiddet kullanımı tekeli nedeniyle devlet serbest piyasanın 

dışında tutulduğundan bireysel hakların ihlal edilmeyeceğine duyulan ‘sarsılmaz’ bir 

güven vardır. Ancak, Rand’ın sözleşmeler aracılığıyla işleyen serbest piyasanın 

işlerliğini koruyabilmek için ihtiyaç duyacağı yasal fiziksel kullanma tehdidi olarak 

polis ve mahkemeler Rand’ın serbest piyasa kurgusunda paradoksal bir durum 

yaratmaktadır. Bireysel hakların korunması için, yasal fiziksel güç kullanma 

tehdidinin aracı olarak hükümet dışında hiçbir mekanizmayı tanımayan Rand, serbest 

piyasa kurgusuna uyumlu bir güvenlik yapısını ihmal etmiştir. Serbest piyasada 

bireysel güvenlik sıkıntısının yaşanmayacağına dair bir kanıt sunmayan Rand, bunun 

da ötesinde serbest piyasada güvenliği sağlayacak somut yapılardan bahsetmemiştir. 

Başka bir deyişle, fiziksel güç kullanma ve meşru hükümet arasında öngörülen ilişki, 

aynı şekilde serbest piyasa kurgusuna da taşınmıştır: “Özel bir teşebbüs sisteminde 

hükümetin rolü kişiyi fiziksel güçten koruma yoluyla insanların kişisel haklarını 

koruyan polisin rolüdür; özgür bir ekonomide hükümet insanların ekonomik 

faaliyetlerini kontrol etmez, düzenlemez, baskı yapmaz veya burnunu sokmaz” 

(Rand, 2004: 277).  Rothbard ise, hem devlet anlayışında hem de serbest piyasa 

kurgusunda fiziksel şiddet kullanımına ilişkin duruşunu korumakla birlikte, serbest 

piyasa ile ilgili görüşlerini iyimserliğin ötesine götürerek, bireysel hakların 

korunması için serbest piyasada işleyecek bir güvenlik sisteminin teorisini oluşturur. 

Bu çerçevede Rand’a göre daha tutarlı ve bütünlüklü bir teori oluşturmuş olur. 

Rand’a göre, serbest piyasanın temelini oluşturduğu kapitalizm, “tüm 

mülkiyetin özel olarak sahiplenildiği, mülkiyet hakları dâhil bireysel hakları 
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tanımaya dayalı olan sosyal bir sistemdir” (Rand, 2004: 16). Serbest piyasanın ayırt 

edici özelliği ise şiddet kullanımının, herhangi bir hükümet yardımının ya da 

müdahalesinin olmamasıdır (Rand, 2004: 31). Rothbard da, Rand’a benzer şekilde 

serbest piyasayı, insanlar arası ilişkilerin gönüllü anlaşmalar üzerinden işlediği bir 

sistem olarak tanımlar (Rothbard, 2006b: 1). Bu çerçevede serbest piyasa, özel 

mülkiyete, bireysel haklara ve gönüllü ilişkilere dayanan geniş bir ilişkiler ağı olarak 

karşımıza çıkar. 

3.2.1. Alışveriş Prensibi ve Gönüllü İlişkiler Alanı Olarak Serbest Piyasa 

Rand ve Rothbard’ın idealize ettiği serbest piyasanın temelinde, bir davranış 

şekli olarak gönüllü mübadele veya alışveriş prensibi bulunmaktadır. Alışveriş 

prensibi, Aristoteles’ten hareketle, adalet erdeminin doğal sonuçlarından biridir: 

“Adaletin –ve ona karşılık olarak hakkın- bir türü onurun, paranın ya da topluma 

katılanlar arasında bölüştürülebilir olan diğer şeylerin dağıtılmasında söz konusu 

olandır” (Aristoteles, 2011: 95). Aristoteles için, adalet alışverişlerde “düzeltici” bir 

ilke olarak karşımıza çıkar. Gönüllü alışverişlerde adalet ilkesi “zarar”,  “kazanç” ve 

“hak ediş” olarak ortaya çıkar: “Alım ve satımlarda ya da yasanın izin verdiği diğer 

alışverişlerde hak ettiğinden daha fazlasına sahip olmaya kazanmak, hak ettiğinden 

daha azına sahip olmaya da zarar etmek denir; daha fazlasını ya da daha azını değil, 

verdikleri kadar alıyorlarsa, hak ettiklerine sahip oldukları söylenir ve ne zarar 

ederler ne de kazanırlar” (Aristoteles, 2011: 99).  

Aristoteles’e göre, insanlar mübadele davranışı aracılığıyla bir arada 

bulunurlar. İnsanlar arasındaki mübadelenin temelinde, ‘karşılık’ verme isteği 

bulunur: “İnsanlar karşılık vermek isterler: ya kötüye kötüyle ya da iyiye iyiyle; 
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yoksa birbirine bir şeyler alıp verme diye bir şey olmaz, oysa insanlar birbirlerine bir 

şeyler alıp verme sayesinde bir arada bulunuyorlar” (Aristoteles, 2011: 99-100). Bu 

nedenle, mübadelede mübadele edilebilen her şeyin bir karşılığı olmalıdır. Bununla 

birlikte, mübadele sadece zorunlu bir karşılığı içermez aynı zamanda bir “ölçüyü” de 

içerir. Aristoteles’te mübadelenin tek ölçüsü her şeyi bir arada tutan “ihtiyaçtır”: 

“İnsan hiçbir şeye ihtiyaç duymasaydı ya da ihtiyaçları farklı olmasaydı, ya değiş 

tokuş olmazdı ya da böyle değiş tokuş olmazdı” (Aristoteles, 2011: 100-101). Buna 

göre, Rand ve Rothbard’ın serbest piyasanın temeli olarak gördükleri temel 

mübadele davranışının prensibi olan alışveriş prensibi Aristoteles’ten hareketle, aynı 

zamanda adalet prensibi olarak işler.  

 Her adil eylem, bir anlamda alışverişi ima eder. Bu durum adaletin akılcılığın 

bir biçimi, bir kapristen çok gerçekliğe verilen bir karşılık ya da tepki olmasıyla 

ilgilidir. Bir insan, başkasından bir şey istiyorsa bu isteğe karşı vereceği şeye sahip 

olmalıdır, çünkü alışveriş prensibi bunu gerektirir. Buna göre iki insan, ortak rızaları 

ile ortak bir fayda elde etmek için “değere karşı değer”  alışverişinde bulunurlar 

(Peikoff, 1993: 286). Peikoff’a göre, alışveriş prensibi insanın hayatta kalması ile 

akıl arasındaki ilişkiye ve egoizm ilkesine dayanır. Bireyin aklı, değerlerin asıl 

yaratıcısı olduğundan ve insan kendini feda etmeye eğilimli bir hayvan olmadığından 

kendi değerlerine karşılık değer talep etme hakkına sahiptir. Hiçbir insan ya da grup 

değere karşı değer talep etme hakkı üzerinde bir hakka sahip değildir Maddi ya da 

manevi bir şeyden bir kazanç elde etmek ya da bu kazancı hak etmek temel bir şart 

olmaktan çok bir sonuçtur. Bir insan bir şeyi kazanırsa onu hak etmiş olur: Alışveriş 

prensibinin insan ilişkilerine ilişkin temel iddiası budur (Peikoff, 1993: 287). 
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Alışveriş prensibi, bu şekilde bir karşılığı ya da hak edişi ima ettiği için temel 

mübadele davranışında “yağma” ve “çalma”yı yasaklar (Peikoff, 1993: 288). 

Rand’a göre, alışveriş prensibinin serbest piyasanın temelinde yer almasının 

nedeni, aynı zamanda adalet prensibi olan alışveriş prensibinin “kişisel, sosyal, özel 

ve kamusal, maddî veya manevi tüm insan ilişkilerindeki tek akılcı prensip” 

olmasından kaynaklanmaktadır. Birbirleriyle alışverişte bulunan insanlar, “açıkça ya 

da üstü örtülü olarak” birbirlerinin akılcılığına güvenirler: “Akılcı bir kişi özgür bir 

toplumda bir amaç peşinde koşuyorsa, kendisini diğerlerinin kaprislerinin, 

iltimaslarının veya önyargılarının insafına bırakmaz; kendi çabasından başka hiçbir 

şeye güvenmez” (Rand, 2010: 76). İnsanlar birbirleriyle alışverişte bulunurken kendi 

akıl yürütme süreçleriyle belirledikleri amaçlarının peşinde koşarken diğer insanların 

kendi akıl yürütme süreçleriyle seçtikleri amaçlarının peşinden koşmalarının 

meşruluğunu kabul etmiş olurlar. İnsanlar arasındaki alışveriş bu yönüyle, insanın 

kendisine ve başkasına saygısının sembolüdür (Rand, 2003a:467). Birbirleriyle 

alışverişte bulunan insanlar bu nedenle, alışveriş prensibine dayanan serbest 

piyasada, “kurban ve cellat, efendi-köle olarak değil alışverişçiler olarak yer alırlar” 

(Peikoff, 1990: 18). Alışverişçilerin arasındaki ilişki şiddet kullanımından tamamen 

bağımsız olarak insanın rasyonel doğasının gerçekleştirilmesine yöneliktir.    

Rand’ın “alışverişçi” kavramlaştırması, aynı zamanda serbest piyasanın 

değere karşı değer, gönüllülük, dayatmaları ve baskıları dışlayan özelliklerini ortaya 

koyması bakımından önem taşır:  

Bir alışverişçi aldığını kazanan ve hak edilmemiş bir şeyi almayan veya vermeyen bir 

kişidir. Bir alışverişçi insanları, sahipler veya köleler olarak değerlendirmez. 

İnsanlarla serbest, gönüllü, dayatılmamış, baskıyla olmayan alışveriş –kendi bağımsız 

yargılarına göre her iki tarafı da faydalandıran bir alışveriş- yoluyla iş yapar, ilişki 

kurar. Bir alışverişçi hataları nedeniyle kendisine ödeme yapılmasını istemez, sadece 
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başarıları için ödeme yapılmasını ister. Başarısızlığının faturasını başkasına yüklemez, 

kendi hayatını da başkalarının başarısızlığı için ipotek altına koymaz (Rand, 2010: 42) 

Rand’a göre, serbest piyasa objektif değer teorisinin sosyal hayattaki 

karşılığıdır, yani değer teorisiyle serbest piyasa doğrudan ilişkilidir. İnsanın aklıyla 

keşfettiği değerlerinin üretimde somutlaşması ve ürettiklerinin özgürce mübadele 

edilebilmesi için serbest piyasa zorunlu bir koşuldur (Rand, 2004: 22-23).  

Serbest piyasada önemli olan değer nesnesinin kimin için değerli olduğudur. 

Serbest piyasa da oluşan değer, bir şeyin felsefî açıdan objektif değerini
19

 değil 

“sosyal” açıdan objektif değerini belirtir: “Belli bir zamanda, ticarete katılan tüm 

insanların bireysel hükümlerinin toplamını, onların her birinin kendi yaşamları 

açısından ona verdikleri değerin toplamını temsil eder” (Rand, 2004: 23-24).  

İnsanların toplum halinde yaşamaktan elde ettikleri en büyük faydalardan 

biri, insanlar arasındaki alışverişi de mümkün kılan uzmanlaşma ve iş bölümüdür. 

İnsanlar bu şekilde, hayatta kalmalarını ve yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak 

daha fazla bilgiye ulaşarak, yeteneklerini bu doğrultuda geliştirir. Bunun sonucunda 

üretkenlik artar, ekonomi gelişir ve medenî bir toplum ortaya çıkar:  

İşbölümü, bir insana çabasını belli bir alana tahsis etmesini ve başka alanlarda 

uzmanlaşmış kişilerle alışveriş yapmasını sağlar. Bu işbirliği şekli, katılan herkesin 

çabası karşılığında (her birisinin ıssız bir adada veya kendine yeter bir çiftlikte olduğu 

gibi sadece kendi ihtiyacını üretmesi durumu ile karşılaştırıldığında) daha fazla bilgi, 

beceri ve üretken fayda elde etmesine izin verir (Rand, 2010: 43-44).  

Geniş kapsamlı işbölümü ve uzmanlaşma, bireyin “yaratıcı güçlerinin” tam 

olarak gelişmesi, gelişmiş bir ekonominin ortaya çıkması ve medenî bir toplumun 

                                                 

19
 “Felsefî olarak objektif derken, insan için muhtemel olan en iyi noktasından hareketle kestirilen bir 

değeri, yani belli bir kategoride, belli bir dönemde ve belli bir anlamda (tanımlanmamış bir anlamda 

hiçbir şey kestirilemez) en büyük bilgiye sahip olan en rasyonel aklın kriterini kastediyorum” (Rand, 

2004: 23).  
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ortaya çıkması için zorunludur (Rothbard, 2009b: 170). İşbölümünün ve 

uzmanlaşmanın, bireyin gelişimi açısından taşıdığı önem “tam bir insan” olması 

noktasında ortaya çıkar: “En iyisi yapabileceği işte uzmanlaşma fırsatı olmaksızın, 

hiç kimse güçlerini son haddine kadar geliştiremez; o halde hiç kimse tam bir insan 

olamaz (Rothbard, 2009b: 170-171). 

Rothbard’ın uzmanlaşmayı ve işbölümünü insanın insan olarak hayatta 

kalabileceği medenî bir toplumun koşulu olarak görmesinin temelinde, ekonomik ve 

sosyal gelişme arasında bir karşılıklılık ilişkisi kurması yatar: “Piyasanın gelişmesi 

daha geniş bir işbölümüne imkân verir, işbölümünün gelişmesi ise piyasanın daha da 

gelişmesini sağlar” (Rothbard, 2009b: 171). Bireyin kendisini geliştirmesinin bir 

aracı olan bireysel yeteneklerin gelişimi ile işbölümü arasında da buna benzer bir 

ilişki vardır. Bireyler kendi yeteneklerini tam olarak geliştirmek için işbölümünün 

beraberinde getirdiği imkânlara ihtiyaç duyarken, işbölümü de doğası itibariyle 

bireylerin yeteneklerinin ve ilgilerinin çeşitliliğine dayanır (Rothbard, 2009b: 171).  

Rothbard’a göre toplumsal yaşamın kökeni “mistik duygu birliği” ya da “ait 

olma hissi” ile açıklanmaya ihtiyaç duymaz; toplumsal yaşamın kökenleri bireylerin 

kendi arasındaki çeşitliliğe ve dünyadaki kaynakların çeşitliliğine dayanan 

işbölümünde bulunur: “Bireyler aklın kullanımı vasıtasıyla, işbölümünün getirdiği 

daha yüksek verimlilikten kaynaklanan mübadele avantajlarını idrak ederler ve 

avantajlı istikametin peşinden giderler” (Rothbard, 2009c: 82, 86).  

İnsanların toplum halinde yaşamaktan elde ettikleri en büyük faydalardan 

diğeri de bilgidir. “İnsan bilgi deposunu nesilden nesile aktarabilen ve çoğaltabilen 

tek türdür; insanın potansiyel olarak ulaşabileceği bilgi, herhangi bir insanın kendi 

ömrü içinde elde edebileceğinden çok daha fazladır; her insan başkaları tarafından 
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keşfedilmiş olan bilgiden sayısız faydalar elde eder” (Rand, 2010: 43). Serbest 

piyasanın işlediği bir toplum, mal ve hizmetler yanında bilginin de özgürce hareket 

edebildiği ve bilgi temelinde işleyen bir toplum olmalıdır. İnsanların bireysel 

tercihleri tüm ekonomik yapının gidişatını belirlediğinden, insanlar kendi uzmanlık 

alanlarında en derin bilgiye sahip olmalıdır. Serbest piyasa toplumu, aynı zamanda 

uzmanlaşmış bir toplum olduğundan, “Bir toplum ne kadar uzmanlaşır ve dallanıp 

budaklanırsa bilginin birleştirici gücüne o kadar fazla ihtiyaç duyar” (Rand, 2009: 

25). 

Üretim, insanın yaşamını sürdürmesinin ve geliştirmesinin tek yolu değildir; 

ürettiklerinin başka üretilenlerle mübadelesi de gereklidir. İnsanın yaşamını 

sürdürme sorumluluğunun toplumsal hayattaki karşılığı, insanların kendi 

hizmetlerinin ya da ürünlerinin başkalarının hizmetleri ve ürünleriyle değişimini 

sağlayan mübadeledir (Rand, 2010: 75-76). Mübadelenin nedeni, bireylerin değişik 

yetenekleri ve ilgileri ile doğal kaynaklar açısından farklılık gösteren coğrafi 

alanlardır:  

Eğer bütün insanlar bütün hususlarda eşit ölçüde maharetli ve eşit ölçüde meraklı 

olsalardı, aynı zamanda adanın (yeryüzünün) her yeri tekdüze olsaydı, mübadele için 

hiçbir neden olmayacaktı. Fakat dünyada, halihazırda olduğu gibi, toprağı (tabiî 

kaynakları) ve insanları en iyi değerlendirmede uzmanlaşmak, üretimin ve 

mübadeleye katılan herkesin hayat standardının (isteklerinin karşılanma ölçüsünü) 

yükseltilmesi mübadelenin çeşitli ve yoğun biçimde artırılmasını mümkün kılmıştır 

(Rothbard, 2009a: 39). 

Mübadele “eşit” değerlerden çok “eşit olmayan” değerlere dayanır. 

Mübadeledeki değer eşitsizliğinin nedeni, herkesin elde ettiği şeye, vazgeçtiği şeyden 

daha fazla değer vermesidir (Rothbard, 2009c: 88).  Değer eşitsizliği, mübadelede 

bulunan her iki taraf için de fayda sağladığı için, karşılıklı olarak faydayı maksimize 

eder. Mübadelenin temelinde, mübadelenin taraflarının mutlaka yarar sağlaması 
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beklentisi bulunur. Mübadelede, zayıf lehine kazanan güçlü bir taraf yoktur, karşılıklı 

fayda vardır. Elde edilen karşılıklı faydalar, şiddet kullanımı başlatma ihtimali olan 

potansiyel saldırganlar için saldırıdan vazgeçme ve barışçıl işbirliği için zemin 

oluşturur (Rothbard, 2009c: 86). Oppenheimer’de karşılıklı fayda elde etmenin temel 

koşulu mübadele için karşı karşıya gelen grupların ”siyasal yolları” kullanmaması 

yani, aynı derecede güçlü ve aynı şekilde iyi silahlanmış olmasıdır. Bu nedenle, 

mübadele yabancılarla karşılaşmanın savaşçı değil barışçı bir karşılaşma olması 

durumunda başlamış olabilir (Oppenheimer, 2005: 106-107).  Mübadelenin temel 

karakteri olan “barışçıllık” bu nedenle hegemonik bir ilişki biçimi olan, bir grubun 

diğer grubun aleyhine kazandığı yarardan kaynaklanan insanlar arasındaki çıkar 

çatışmalarını ortadan kaldırır (Rothbard, 2009c: 1164).  

Serbest piyasada mübadeleyi mümkün kılan ve bireysel hakların 

korunmasının garantisi özel mülkiyet kurumudur. Bir şeyin mübadeleye konu 

olabilmesi, ancak o şey üzerinde mutlak sahiplik sağlanması durumunda mümkün 

olur. Bir şeyin üzerindeki mutlak sahiplik, o şey üzerinde kişinin kendi tercihleri 

doğrultusunda şekillendirdiği kontrolünü ve kullanımını ifade eder. Rothbard’a göre 

mübadele başkasının sahiplik hakkına karşı şiddet kullanarak ya da işgal ederek elde 

etmek dışında kalan, üretim ve bağış ile beraber zenginliğin elde edilmesi 

yollarından biridir (Rothbard, 2009a: 41).  

Rothbard’a göre, mübadelenin medeniyetin gelişimine olan katkısı göz ardı 

edilemez. Mübadelenin varlığı, üretilen mallar ve sunulacak hizmetler için bir takas 

düzeni olan serbest piyasanın varlığını da beraberinde getirir (Rothbard, 2009a: 40). 

Bu nedenle, serbest piyasanın işleyişine hâkim olan ikinci prensip “gönüllü” 

mübadeledir. Rand’a göre, serbest piyasada elde edilecek değer alışverişçiler 
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arasındaki gönüllülük esasına dayanır. Alışveriş prensibine göre gönüllü mübadele, 

“arz ve talep kanununun ahlakî anlamıdır” (Rand, 2004: 26). Gönüllü mübadele, aynı 

zamanda serbest piyasanın kabile fikrine ve altruizme karşı çıkışının da temel 

dayanağını oluşturur:  

İnsanın kabilenin ne malı ve ne de hizmetçisi olduğu, bir insanın doğasının 

gerektirdiği gibi kendi geçimini sağlamak için çalıştığı, insanın kendi rasyonel çıkarı 

ile yönlendirilmek zorunda olduğu ve eğer insan diğer insanlarla ticaret yapmak 

isterse, kendine kurban olacak kişiler bulunmasını bekleyemeyeceği, yani 

karşılığından eşit değerler vermedikçe insanın değerler elde etmeyi bekleyemeyeceği 

gerçeğinin tanınmasını ifade eder. Burada, neyin uygun olduğuna dair tek kriter ticaret 

yapanların özgür, gönüllü ve baskı altında olmayan hükmüdür (Rand, 2004: 26). 

Rothbard’a göre, gönüllü mübadelenin yapıldığı toplum “özgür toplum” ya da 

“salt özgürlük toplumu”dur (Rothbard, 2009a: 45). İnsan ancak gönüllü mübadelenin 

özgürce yapılabildiği “medenî çevrede, ahenkli bir toplum içinde ve yurttaşları ile 

yaptığı mülkiyet mübadelesi yoluyla daha üretken biçimde yaşar” (Rothbard, 2009a: 

46).  

Serbest piyasa, “belirli ürünlerde uzmanlaşmış üreticiler arasındaki gönüllü 

ve sonuçta karşılıklı yarar sağlayan mülkiyetin mübadele edildiği bir toplumdur” 

(Rothbard, 2009a: 44). Rothbard’a göre, serbest piyasa tanımındaki “gönüllü ve 

özgür mübadele ağı” praksiyolojik olarak, dar ekonomik anlamda ele alınmıştır. 

Aslında, belirli mülkiyet hakları ve sahipliklerini ifade eden, daha büyük bir 

toplumsal yapıya işaret eder” (Rothbard, 2009a: 45). 

Rand ve Rothbard’ın serbest piyasa idealinin temelinde, piyasanın ahlakî 

savunusuna en önemli dayanak noktalarından birini sağlayan adalet ilkesine hak ediş 

üzerinden katkıda bulunan alışveriş prensibi ve piyasanın ‘gönüllü ilişkiler alanı’ 

olma özelliğini sağlayan mübadele bulunmaktadır. Bu temel ilkeler, devlete karşı 
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serbest piyasa idealininin üzerinden geliştirildiği hegemonik ilke ve piyasa ilkesi 

kavramlarının da temelinde bulunurlar.  

3.2.2. Devlete Karşı Serbest Piyasa İdeali: Hegemonik İlke ve Piyasa 

İlkesi 

Rand ve Rothbard serbest piyasa idealini doğasına içkin olan şiddet ve zor 

kullanma tekeli ile tanımlanan devlete karşı oluşturur. Serbest piyasa ve devleti 

sadece birbirinden ayırılmaz, aynı zamanda kendi aralarında bir ikilik oluştururlar. 

Serbest piyasa ve devlet arasında oluşturulan bu ikilik bireyler arasındaki fiziksel 

şiddet biçimlerine göre sonuçları olan bireysel hakların korunması ve özgürlük, 

toplumsal fayda ve barış ile şiddet, sömürü ve savaş üzerinden Rothbard tarafından 

“hegemonik ilke” ve “piyasa ilkesi” olarak belirlenen kavramlar aracılığıyla 

geliştirilir.  

Sciabarra’ya göre, Rand devlet ve piyasa ayrımına karşı çıkar. Ona göre, 

anarşistler ve devletçiler, devlet ve piyasa arasında temel ve uzlaşmaz bir gerginlik 

görme konusunda ortak bir noktada buluşurlar. Rand bu çerçevede, anarko-

kapitalizmi “totaliter” bir devletçilikle aynı görme eğilimdedir: Devletçiler piyasanın 

topluma verdiği zararı aşmak için devlete vurgu yaparken anarşistler devletin bireye 

verdiği zarara karşılık piyasaya vurgu yapar. Sonuçta devletçi çözümde devlet 

piyasayı kapsar, anarşist çözümde yargı ve güvenlik hizmetlerini sunarak devleti 

kapsar hale gelir (Sciabarra, 1995: 281). Rand’da devlet ve piyasanın işlediği alan 

olarak ekonominin kesin olarak birbirinden ayrılması Sciabarra’nın bu iddialarını 

çürütmek için yeterli bir temel oluşturur.  

Rand’da serbest piyasanın devlete karşı bir alternatif olmasının temelinde, 

devlet ve ekonominin açık olarak birbirinden ayrılması yatmaktadır. Rand’ın “tam, 
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saf, kontrolsüz, düzenlemeleri olmayan” serbest piyasa idealinin temelinde “devlet 

ve ekonominin tıpkı devlet ve kilisenin birbirinden ayrılması örneğinde olduğu gibi 

tarzıyla ve amacıyla” birbirinden ayrılması yatar (Rand, 2010: 45).  Devlet ve 

ekonomi birbirinden kesin şekilde ayrılarak üretime ve bireylerarası gönüllü 

mübadeleye dayanan ticarete, dışarıdan gelecek her türlü hükümet müdahalesi 

önlenir, devlet ekonomik gücü elinde tutamadığı için “seçkin ve nüfuzlu bir 

aristokrasi” oluşturamaz (Rand, 2004: 135-136). Rand’da devlet ve ekonominin 

birbirinden kesin olarak ayrılmasının anlamı, serbest piyasanın içinde işlediği 

ekonomi alanının devletin fiziksel şiddet tekelinin dışında kurulduğu bir alan olarak 

ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle, serbest piyasanın temelini oluşturduğu kapitalizm, 

“hiç kimsenin diğerlerinden değer elde etmek için fiziksel şiddete başvurmadığı ve 

diğerlerine karşı fiziksel güç kullanımı başlatmadığı bir sistemdir” (Rand, 1990b: 

17). Başka bir deyişle, kapitalizm bireylerin doğal haklarının tanındığı ve bireyler 

arası ilişkilerde fiziksel güç kullanımının yasaklandığı; bu sayede bireyin özgürleştiği 

bir sistemdir. Fiziksel şiddet kullanımını dışlayan, böylece bireyin doğal haklarını 

koruyan kapitalizm bu nedenle, insan haklarını tanıyan ve koruyan ve savunan tek 

sistemdir. Rand’ın haklar teorisinde yaşam hakkı, mülkiyet hakkı ve bu haklarla 

bağlantılı olarak insanın mutluluğu arama hakkının korunması aynı zamanda insanın 

aklını özgürce kullanmasını da koruduğundan, kapitalizm ahlakî bir noktadan 

savunulmalıdır. Bu durum sadece, Rand’ın insan doğası anlayışıyla haklar teorisi 

arasındaki bağlantıyı göstermekle kalmaz, haklar teorisi ile etik teorinin kapitalizmin 

ahlakî olarak savunulmasında nasıl birlikte kullanıldığını da gösterir (Yılmaz, 2011: 

364; Rasmussen ve Den Uyl, 1984c: 166).  
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Hakların, toplumu ahlakî kurallara tabi kılmanın araçları olduğu dikkate 

alındığında bireyin varoluşunun sosyal olarak kabul edildiği ve böylece her bireyin 

kendisi için bir amaç olduğu ortaya çıkar (Rasmussen ve Den Uyl, 1984c: 172). Bu 

noktada, kapitalizmin neden “tek” ahlakî sosyal sistem olduğu da açıklığa kavuşmuş 

olur (Peikoff, 1993: 380).  

Rand ve Rothbard’ın hak teorilerinde insanın rasyonel doğasına uygun 

davranmasının araçları olarak hakların korunduğu bir sistem olarak kapitalizm 

“insanın kendi doğasına uygun yaşamasına, aklını özgürce kullanarak hayatta 

kalmasına ve kendi hayatını ve mutluluğunu başlıca amaç olarak belirlemesine 

imkân sağladığı için ahlakîdir” (Yılmaz, 2011: 364). Kapitalizm insanın insan olarak 

hayatta kalmasını sağlayan erdemlere ve ahlakî değerlere ulaşılmasına imkân tanır 

(Peikoff, 1993: 381). Kapitalizmin insanın ahlakî doğası üzerinden 

ahlakîleştirilmesinin nedeni, insanın rasyonel doğasının bütün insan eylemlerinin ve 

kurumlarının temelinde bulunmasıdır (Rasmussen ve Den Uyl, 1984c: 165-166). 

Kapitalizmin bireylerin doğal haklarıyla arasındaki bu yakın ilişki, insanın 

kendisi için var olma hakkını savunarak altruizmi tamamen reddettiği anlamına gelir: 

“Kapitalizmin özü ve en büyük erdemi kapitalizmin bireysel hakları tanımaya, 

insanın bir kurbanlık hayvan olduğu altruistik görüşüne değil, insanın var olma (ve 

çalışma) hakkına dayanan bir sistem olduğudur” (Rand, 2004: 239, 245).  

Ahlakî ve meşru devleti bireysel hakların koruyucusu olarak gören Rand bir 

sistem olarak devletçiliği, şiddet ve savaş ile tanımlar. Devletçilik, kaynağını 

kapitalizmin koruduğu bireysel haklara doğrudan karşı olan kabile fikrinden alan 

“kurumsallaştırılmış bir şiddet ve iç savaş sistemidir” (Rand, 2004: 41). Ellerinde 

bulundurdukları güce göre birbirinden ayrılmış “kabileler” birbirleriyle çıkar savaşı 
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içindedir. Çıkar çatışmalarının şiddeti, bir “çete yönetimi” olan devletçiliğin 

derecesine göre belirlenir. Devletçiliğin “doğal” ortamı bu nedenle savaş ortamıdır:  

Bireysel haklar ortadan kaldırıldığında, kimin neyi hak ettiğini belirlemek mümkün 

değildir; herhangi bir kimsenin taleplerinin, arzularının veya çıkarlarının adaletini 

belirlemenin yolu yoktur. Bu yüzden kriter, ‘kişinin istekleri ancak kişinin çetesinin 

gücü ile sınırlıdır’ şeklindeki kabile kavramına geri döner. Böyle bir sistemde hayatta 

kalmak için insanlar, korkmaktan, nefret etmekten ve bir diğerini yok etmekten başka 

hiçbir tercihe sahip değildir. Bu bir yeraltı tezgahları, gizli komplolar, pazarlıklar, 

kıyaklar, ihanetler, ani ve kanlı askerî darbeler sistemidir. Bu bir kardeşlik, güvenlik, 

işbirliği ve barış sistemi değildir (Rand, 2004: 41).  

Devletçiliğin başka bir sonucu da, bireysel hakları kabul etmeyen 

kurumsallaşmış şiddet mekanizması olaran devletlerin, belli sayıda bireylerden 

oluşan ulusların haklarını da kabul etmemeleri dolayısıyla kendi iktidarını sürdürmek 

için başka devletler ile savaşma ihtiyacı doğurmasıdır. Bunun nedeni, kendi başına 

üretici olmayan devletin ancak savaşın getirdiği yağma ile ayakta kalabilmesidir 

(Rand, 2004: 42). 

Rothbard’ın savaş ve yağma ile varlığını sürdüren devlet tezinin temelinde 

Oppenheimer’ın devlet teorisi önemli bir yer tutmaktadır. Oppenheimer’a göre, 

temelde siyasal yolların bir aracı olmasına rağmen devlet ekonomik yolların 

kullanılmasıyla ortaya çıkar: “Dolayısıyla, ‘ekonomik yollar’ ile gereksinimlerin 

karşılanması için belirli miktarda nesnelerin üretilmesine, savaşla gerçekleştirilecek 

bir soygunda alınıp götürülecek ya da el konacak nesnelerin yaratılmasına dek, hiçbir 

devlet varolamaz” (Oppenheimer, 2005: 46). Bu nedenle, devlet kavramının 

içeriğinin bir bölümünü ekonomik “sömürü” fikri oluşturur. Temelde ekonomik 

sömürü düşüncesi, “gereksinimlerin karşılanması için ‘siyasal yolların’ 

kullanılmasıdır” (Oppenheimer, 2005: 82).   
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Bireysel haklara dayanan ve bu nedenle bireyler arasındaki ilişkilerde şiddeti 

yasaklayan bir sistem olarak kapitalizm yağmadan çok üretime ve gönüllü 

mübadeleye dayandığından, aynı zamanda savaşa karşı bir sistemdir (Rand, 2004: 

43). Kapitalizmin ihtiyacı olan tek şey üretimdir, çünkü özgür bir ülke ancak 

üretimle ayakta kalabilir. Üretimin, zorunlu koşulu ise barış ortamıdır. Bu nedenle, 

insanların çıkarı haklarının ve yaşamlarının tehlike altında olduğu savaştan çok 

yaşamını devam ettirmek için özgürce üretim ve mübadele yapabileceği barıştadır: 

“Üretme özgürlüğü olan insanları hiçbir şey yağmaya teşvik edemez; bu insanların 

savaştan kazanacakları hiçbir şey yoktur, kaybedecekleri çok şey vardır. İdeolojik 

olarak, bireysel haklar prensibi, bir insanın kendi ülkesinde veya başka bir ülkede 

silah kullanarak kendi geçimini sağlamasına müsaade etmez” (Rand, 2004: 43). 

Rand’a göre uluslar arasındaki ilişkilerin temel ilkesi savaş değil serbest 

ticarettir, “yani ticaret engellerinin, korumacı tarifelerin, özel imtiyazların ortadan 

kaldırılmasıdır ve dünya ticaret yollarının tüm ulusların birbirleriyle iş yapan özel 

vatandaşları arasındaki serbest uluslararası ticarete ve rekabete açılmasıdır” (Rand, 

2004: 44). Bireylerin çıkarı nasıl savaşta değil barıştaysa, ulusların çıkarı da serbest 

ticarete dayanan barıştadır. 

Rand’ın serbest piyasanın temelinde bulunduğu saf laissez faire 

kapitalizminin tersi, karma ekonomidir. Karma ekonomi, bireysel özgürlüklerin ve 

hükümet kontrollerinin, bireysel tercihlerin ve hükümet baskılarının yani, 

“kapitalizm ve devletçiliğin çeşitli derecelerdeki karışımları” olarak ele alınır (Rand, 

2004: 56-57). Karma ekonomi içinde hükümetin her türlü eylemi bireyler için bir 

tehdit oluşturur. Müdahaleci bir hükümet, şiddet tekelini kullanarak başka 
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bireylerden “gasp” ettiği kazançları tamamen keyfî olarak kendi tercih ettiği 

bireylere ya da gruplara aktarma tehlikesini her zaman taşır (Rand, 2004: 267). 

Bir özgürlük ve kontroller karışımı olarak karma ekonomi, ne tek başına 

özgürlüğün ilkeleriyle ne de kontrol kurallarıyla işler. Bu nedenle, karma ekonomi 

işleyişi belirleyen ve işleyişi içerisinde hükümeti sınırlandıran hiçbir ilkeye sahip 

değildir. Karma ekonominin tek özelliği herkesin çıkarının ve haklarının hükümet 

tarafından her an tehdit altında olması ve bu nedenle kendisini tehdit altında hisseden 

bütün tarafların, kendisini koruma kaygısıyla bir çatışma içinde olmasıdır:  

Böyle bir sistem –veya daha doğrusu sistemsizlik- bir ülkeyi sayısı sürekli genişleyen 

düşman kamplara, böyle bir keşmekeşin sonucu olarak, kendini korumak için bir 

diğeriyle bir karmaşanın gerektirdiği şekilde belirsiz bir saldırı ve savunma karışıklığı 

içinde kavga eden ekonomi gruplarına böler. Siyasî olarak, karma bir ekonomi kanun 

ve düzen görüntüsüyle organize bir toplum görüntüsünü korurken, ekonomik olarak, 

yüzlerce yıl Çin’i yönetmiş kaosun, soygun çetelerinin ülkenin üretken unsurlarını 

yağmalayan (ve tüketen) kaosun eşdeğeridir (Rand, 2004: 269). 

Karma ekonomi Rand’ın siyasî olarak kaçındığı, insanın yaşamını 

sürdürmesinin mümkün olmadığı bir kaos ortamı olarak gördüğü anarşi durumunun 

ekonomik olarak ifadesidir. Rand’a göre, hiçbir ilkenin egemen olmadığı karma 

ekonomi, “hepsi yasama mekanizmasının kontrolünü anlık olarak ele geçirme, bir 

hükümet hareketi ile yani, zorla bir diğer grup pahasına bazı özel ayrıcalıklar elde 

etme mücadelesi veren, özel çıkarların ve lobilerin ahlâksız ve kurumsallaşmış bir iç 

savaşıdır” (Rand, 2004: 269-270). Karma ekonominin bir iç savaş sistemi olduğunu 

gizlemenin, yağma peşinde birbirleriyle çatışan grupları kontrol altında tutmanın tek 

yolu ise, her alanda hiçbir grubun diğerlerinden fazlasını talep edemeyeceği bir 

durum olan uzlaşmayı sağlamaktır. Buna göre, uzlaşma “karma bir ekonominin 

ahlakî zorunluluğu ve ahlakî ön şartıdır” (Rand, 2004: 234). Ancak, karma 

ekonominin ahlakî koşulu olan uzlaşma, hiçbir koşulda ahlakla uyuşmaz, çünkü 
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insanın yaşamını insan olarak sürdürmesini sağlayacak temel ilkeler üzerinde hiçbir 

uzlaşma olmaz: “Ahlak alanında uzlaşma, kötülüğe teslim olmak demektir. Temel 

prensipler üzerinde hiçbir uzlaşma olamaz. Ahlakî konularda hiçbir uzlaşma olamaz. 

Bilgi, hakikat, rasyonel kanaatler konularında hiçbir uzlaşma olamaz”(Rand, 2004: 

235). Rand için karma ekonomi, hükümetin ekonominin içinde bir aktör olarak 

bulunması ve ekonomiye fiziksel şiddet kullanımıyla ya da tehdidiyle müdahale 

etmesi nedeniyle, devlet ve ekonomi ayrılığının haklılaştırılmasının bir örneğidir. 

Rothbard, Rand’a benzer şekilde, serbest piyasayı fiziksel şiddet kullanımının 

ve tehdidinin yokluğu üzerinden devlete karşı bir ideal olarak kurgulamaktadır. 

Rothbard’ın “piyasa ilkesi” ve “hegemonik ilke” kavramları serbest piyasa ile devlet 

arasında oluşturulan bu karşıtlığın üzerinden oluşturulduğu temel ilkelerdir: “Serbest, 

barışçıl mübadele davranışlarının” temelinde bulunduğu piyasa ilkesi düzen, refah, 

huzur ve bireyler arasındaki uyumu ifade ederken; “zor/şiddet kuralı”nın işlediği 

hegemonik ilke çatışmayı, yoksulluğu ve kargaşayı ifade eder (Rothbard, 2009c: 

1165-1167). Toplumların temel özelliği, bu iki ilkenin karışımlarının dereceleri ile 

belirlenir: “Piyasa ilkesi bir topluma ne kadar nüfuz etmişse, o toplumun hürriyeti ve 

maddî refahı o kadar fazla olacaktır. Hegemonik ilke ne kadar fazla mevcut olursa, 

köleliğin ve yoksulluğun boyutu o kadar büyük olacaktır” (Rothbard, 2009c: 1165). 

Rothbard, toplumu bireyler arasındaki mübadelenin bir sonucu olarak görür. 

Buna göre toplum, bireyler arasındaki mübadelelerin “sürekli” biçimini gösterir 

(Rothbard, 2009c: 71). Bireyler arasındaki ilişkinin şiddet tehdidiyle komuta ve itaat 

ilişkisi olarak ya hegemonik ya da gönüllü olabileceğinden hareketle, toplumu 

oluşturan mübadeleler ağı da ya hegemoniktir ya da gönüllüdür. Hegemonik ilke ya 
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da piyasa ilkesine göre değerlendirildiğinde, devletli toplum “şiddete dayalı 

hegemonik toplum”, serbest piyasanın işlediği toplum “gönüllü mübadeleye dayalı 

sözleşmeci toplum” olarak ortaya çıkar.  

Rand’ın bireysel hakların korunması için devlete olan ihtiyaç konusunda 

belirttiğinin aksine, ancak “gönüllü mübadelelere dayalı bir toplum sözleşmeci bir 

toplum olarak adlandırılır” (Rothbard, 2009c: 76). Rothbard’a göre sözleşme, 

hegemonik ilişkinin tarafı olan devlet ile toplumu oluşturan bireyler arasında yapılan 

bir sözleşmeden çok bireylerin kendi arasında yaptığı sözleşmeleri ifade eder. Bu 

nedenle, gönüllü mübadeleye dayanan sözleşmeci toplum bireyler arasında özgürce 

yapılan mübadele sözleşmelerine dayanır: “Zor/şiddet kuralına dayalı hegemonik 

toplumun aksine, sözleşmeci toplum tipi bireyler arasında serbestçe girişilen akde 

bağlı ilişkilere dayalıdır. Bireylerin mübadele için yaptıkları anlaşmalara sözleşmeler 

denir ve gönüllü akde bağlı anlaşmalara dayalı bir toplum sözleşmeci bir toplumdur. 

O, engellenmemiş bir piyasa toplumudur” (Rothbard, 2009c: 76).  

Serbest piyasada sözleşmeler, bireylerin adil ve meşru mülkiyetleri üzerinden 

yapılır. Serbest piyasada bireyler istedikleri her türlü mülkiyet sözleşmesini yapmaya 

özgürdür. Bunun için, mübadele konusunda üzerinde uzlaşılmış şeylerin doğal olarak 

devredilebilir olduğu bütün sözleşmeler, hiçbir kısıtlamaya uğramadan yapılabilir 

(Rothbard, 2009c: 153). Buna göre, sözleşmeci piyasa toplumu sahiplik hakkının 

devredilmesine dayanır. Gönüllü mübadeleye dayanan sözleşmeci toplumun temeli 

bu nedenle mülkiyet hakkıdır. Sciabarra’ya göre, Rothbard adil ve ahlakî mülkiyetin 

doğası hakkındaki normatif varsayımları ile insanın eylemi ve mübadelenin doğası 

hakkındaki praksiyolojik varsayımları serbest piyasanın sözleşmeci niteliğinde 

birleştirir (Sciabarra, 2000: 231). Rothbard sözleşmeci piyasa toplumu kurgusuyla 
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devleti, ahlakî ve praksiyolojik zeminde reddetmekle kalmaz aynı zamanda 

“sözleşmeci” zeminde de reddetmiş olur (Sciabarra, 2000: 232). 

Gönüllü mübadeleye dayanan sözleşmeci toplumun temel karakteristiğinin 

korunması için serbest piyasada, kişinin kendisine ya da mülküne karşı yapılan 

saldırılar mutlak şekilde engellenecektir. Ancak bu koruma, mülkün değerine yönelik 

bir koruma olmaktan çok fiziksel kişilik ve mülkün korunması şeklinde olacaktır: 

“Fiziksel mülk, kişinin sahip olduğu şeydir; birey başkalarının kendi mülkü için 

ödeyeceği şeyin bir fonksiyonu olan parasal değerlerle herhangi bir mülkiyete sahip 

değildir” (Rothbard, 2009c: 158). Buna göre, hiç kimse başka birinin mülkü üzerinde 

hak edilmemiş bir alacak hakkına sahip değilken kendi mülkünün değeri üzerinde 

kazanılmış hakka sahiptir; bu serbest toplumun temel koşullarından biridir 

(Rothbard, 2009c:158). Bununla birlikte, serbest piyasa bir “gönüllü mübadeleler 

dizisi” olduğu için, gönüllü mübadeleye fiziksel şiddet kullanılarak müdahalede 

bulunma tehdidinin olmadığı durumlarda, bu müdahaleden korunmak için bireylerin 

fiziksel şiddet kullanma tekelini terk etmeleri gereken bir koruma birimine ihtiyaç 

duyulmayacaktır. Buna göre Rand’ın iddia ettiğinin aksine “polis fonksiyonu serbest 

piyasanın bir ön koşulu değil, sadece ikincil bir türevsel sorunudur” (Rothbard, 

2009c: 753). Polis fonksiyonunun ikincil görülmesinin temelinde Rothbard’ın polis 

fonksiyonunu “başlatıcı” bir fonksiyon olarak görmesinden çok “engelleyici” bir 

fonksiyon olarak görmesidir. Böylece, polis fonksiyonu serbest piyasaya bir 

müdahaleyi içermekten çok bir “karşı müdahale” aracı olarak hazır tutulmalıdır 

(Sciabarra, 2000: 324).  

Doğal bir hak olarak mülkiyet hakkından türetilen özel mülkiyet kurumu, 

serbest piyasanın mülkiyet yapısını oluşturur. Serbest piyasanın özel mülkiyete 



133 

 

dayanan temeli, aynı zamanda serbest piyasa ve devlet ikiliğinin de ana ayaklarından 

birini oluşturur. Rothbard’ın devletin temel şiddet uygulama aracı olarak 

vergilendirme serbest bir piyasada özel mülkiyete karşı yapılan haksız bir saldırı 

olarak ortaya çıkar. Bu nedenle, özel mülkiyete haksız saldırı yoluyla varlığını 

sürdüren bir yapı olarak devlet, serbest piyasayla bağdaşmaz (Rothbard, 2009c: 896). 

Rothbard, piyasa ve devlet arasında sadece bir karşıtlık ilişkisi kurmaz, aynı 

zamanda bir öncelik-sonralık ilişkisi de kurar. Devletin özel mülkiyetin 

yağmalanmasının yasal bir aracı olmasından hareketle, üretim her zaman yağmayı 

önceler. Üretimin yapılacağı yer baskı ve şiddetin olmadığı özgürlük ortamı olan 

serbest piyasadır. Baskı ve şiddet alanı olarak devlet üretilenlerin dağıtımını 

yapabilir, ancak kendisi üretim yapamaz (Osterfeld, 1988: 298; Sciabarra, 2000: 

237). Bu çerçevede, “üretim her zaman yağmadan önce geldiğinden, serbest piyasa 

da devletten önce gelir” (Rothbard, 2009b: 39-40). Rothbard’ın bu tezi aynı zamanda 

devletin piyasayı oluşturduğu ve piyasanın var olmak için mutlaka devlete ihtiyaç 

duyduğu tezlerini geçersiz kılar. Buna göre, devlet varlığını sömürüsünü yaparak 

sürdürdüğü “sosyal” üretimin bir “yan” ürünüdür (Sciabarra, 2000: 243). Devlet 

varlığını bu şekilde piyasaya borçlu olduğundan piyasayla “içsel” olarak ilişkilidir. 

Buna karşılık, piyasa devletten bağımsız olarak varolabildiği için devletle içsel bir 

ilişkinin tarafı değildir. Devlet ve piyasa ilişkisi piyasa açısından ele alındığında içsel 

bir özellik gösterirken, devlet açısından ele alındığında “simbiotik” (birlikte varolan) 

bir özellik gösterir: Devlet varlığını piyasaya borçludur (Sciabarra, 2000: 243). 

Rothbard’ın devlet ve piyasa ilişkisinin kuruluşunda devlet üretime ve gönülü sosyal 

ilişkilere dışsal bir tehdit olarak ele alınır. Piyasaya dışsal bir tehlike olarak devlet 

kurgusu, piyasa sayesinde varlığını sürdüren devlet anlayışı ile devlet ve piyasa 



134 

 

ilişkisinde paradoksal bir durum ortaya çıkarır. Devlet tarafından tehdit ve ihlal 

edilen piyasa alanı üretim ve insanın yaşamı ile birlikte devletin kendisinin varlığını 

da tehdit eder (Sciabarra, 2000: 243-244). 

Serbest piyasayı oluşturan bireyler arası mübadele, mübadeleye taraf olan 

herkes tarafından fayda sağlamak saikiyle gönüllü olarak yapılır: “Eğer ‘toplum’ 

terimini bütün bireysel mübadelelerin kalıbını ve düzenini göstermek için 

kullanabiliyorsak, o zaman serbest piyasanın sosyal faydayı maksimize ettiğini 

söylememiz mümkündür; çünkü herkes kendi hür davranışlarından fayda itibariyle 

kazanç sağlar” (Rothbard, 2009c: 748). Gönüllü mübadele, sadece mübadeleye 

katılan taraflar mübadeleden fayda elde edecekleri şartıyla gerçekleşeceğinden, 

gönüllü mübadele katılanların faydasını mutlak olarak arttırır. Bu nedenle, serbest 

piyasa dünya üzerindeki bütün gönüllü mübadelelerin toplamıdır (Osterfeld, 1988: 

294). Bu nedenle, devletin doğasına içkin olan şiddet kullanımı nedeniyle, devlet ve 

birey arasındaki ilişkide devletin sosyal faydayı arttırması mümkün değildir 

(Osterfeld, 1988: 298). Mübadeleye taraf olan herkesin fayda elde etmesinin güç 

kullanılarak engellenmesi, bir grup insanın diğer insanların aleyhine fayda elde 

etmesi ancak müdahale durumunda ortaya çıkar. Rand’a göre, mübadeleler alanı 

olarak ekonomiye hükümet eliyle yapılan her müdahale, “Bazı insanlara, diğerleri 

pahasına, güç kullanarak başkalarından gasp edilmiş olan bazı hak edilmemiş 

kazançlar vermekle ilgilidir” (Rand, 2004: 267). Rand, sadece hükümetin ekonomiye 

müdahalesini değil, aynı zamanda hükümetin ekonomi üzerindeki kontrollerini ve 

teşvikini de kabul etmez: “Özgürlük ve hükümet kontrolleri arasında hiçbir uzlaşma 

olamaz; ‘sadece birkaç kontrolü’ kabul etmek, vazgeçilmez bireysel hakları teslim 
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etmektir ve onun yerine hükümetin sınırsız, keyfî gücünü koymaktır, böylece kişinin 

kendisini aşama aşama köleliğe teslim etmesidir” (Rand, 2010: 102).  

Fiziksel şiddet tekeli olarak devlet ile gönüllü ilişkiler alanı olarak ekonomiyi 

kesin bir şekilde birbirinden ayırmasına ve devletin ekonomiye müdahalesinin 

sonuçlarını öngörmesine rağmen Rand, serbest bir piyasada hükümetin rolünü kişiyi 

ve mülkiyet haklarını koruyan polis olarak belirler. Bunun haricinde, “özgür bir 

ekonomide hükümet, insanların ekonomik faaliyetlerini kontrol etmez, düzenlemez, 

baskı yapmaz veya burnunu sokmaz” (Rand, 2004: 277). Rand’a göre, kendisi bir 

üretici olmayan hükümetin meşru fonksiyonları serbest piyasanın varlığını sağlayan 

fonksiyonlardır: “Hükümet üretici bir girişim değildir. Hiçbir şey üretmez. Meşru 

fonksiyonları bakımından –polis, ordu, mahkemeler- üretken bir ekonominin ihtiyaç 

duyduğu hizmetleri sağlar. Bir hükümet, bu fonksiyonların ötesine geçerse bir 

ekonominin yıkıcısı olur” (Rand, 2003: 185). Buna göre Rand, Rothbard gibi 

üreticilik özelliğini devlete atfetmez; ancak devleti meşru fonksiyonlar açısından 

serbest piyasanın önkoşulu olarak görerek; piyasanın devleti öncelediğini ve devlete 

kurucu unsur olarak ihtiyaç duymadığını iddia eden Rothbard’dan ayrılır. 

Serbest piyasaya hükümet eliyle yapılan müdahaleler sadece bireysel hakların 

ihlal edilmesine yol açmaz, aynı zamanda serbest piyasanın kendi içindeki doğal 

düzeni; hegemonik müdahale yoluyla kaos ortamına dönüştürür (Rothbard, 2009c: 

1166). Serbest piyasada yapılan mübadelelerde karşılıklı fayda elde edileceğinden, 

piyasada herhangi bir sömürünün varlığından söz edilemez. Ancak, “doğasından 

gelen bir çıkar çatışması tezi, devlet ya da başka birinin güç kullanarak piyasaya 

müdahalede bulunduğu her zaman için doğrudur. Çünkü bu durumda müdahalede 

bulunan, fayda kaybına uğrayan bağımlıların pahasına bir kazanç sağlar” (Rothbard, 



136 

 

2009c: 750). Müdahale serbest piyasada gerçekleşemeyeceğinden, hegemonik 

toplum esas olarak bir sömürüyü ifade eder: “Bütün devlet davranışları temel iki 

taraflı vergilendirme müdahalesine dayandığı için, buradan devlet davranışının 

sosyal faydayı arttıramayacağı yani etkilenmiş bütün bireylerin faydasını 

artıramayacağı sonucu çıkar” (Rothbard, 2009c: 751). Buna göre, aslında hükümet 

davranışına örnek olan müdahale bireylerin ya da grupların fayda elde etmek için 

çatışmasına neden olurken, piyasa bireyler arası uyumu ve karşılıklı faydayı ifade 

eder. Müdahalenin yarattığı bir başka sonuç ise, toplumu devlet müdahalesi sonucu 

fayda elde edenler ve fayda kaybına uğrayanlar olarak “sınıflara” bölmesidir: 

“Sadece serbest toplum sınıfsızdır ve dolayısıyla sadece özgürlük verimliliğe göre 

gelir mobilitesine izin verecektir. Öte yandan devletçilik muhtemelen ekonomiyi bir 

(gayri üretken) eşitsizlik kalıbı içinde dondurup bırakacaktır” (Rothbard, 2009c: 

1113).  

Rand ve Rothbard’da piyasa ve devletin birbirinden ayrılmasında 

kullandıkları kavramsal araçlardan birisi de sınıftır. Rand ve Rothbard için, gönüllü 

ilişkiler alanı olan serbest piyasaya şiddet tekeli olan devlet eliyle yapılan 

müdahalelerin doğal sonucu toplumda sınıf ayrışmasına neden olmasıdır. Rand ve 

Rothbard’ın sınıf analizlerinin ortak özelliği, sınıfların devletle kurulan ilişki 

bağlamında oluşmasıdır: Sınıflar, devlet yöneticilerinin bir grup insandan gasp ettiği 

kazançların yöneticilerin kendisine ya da yöneticilerin tercih ettikleri diğer bir grup 

insana aktarması nedeniyle oluşur.  

Rand, hükümetin şiddet kullanarak piyasaya müdahale ettiği bir durum olarak 

karma ekonomide, bir grup bireyden elde edilen kazançların tamamen keyfî olarak 

başka gruplara aktarılmasının  “seçkin ve nüfuzlu bir aristokrasi” oluşturacağını iddia 
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eder (Rand, 2004: 135-136, 267). Şiddet tekeli olarak devletin aygıtlarını ele 

geçirmek için mücadele eden sınıflar “hâkim sınıf” olmak üzere çaba gösterirler. 

Rothbard’da hâkim sınıf, devlet gücünü elinde bulunduran, devlet gücünü elinde 

bulundurmayan gruplara karşı vergileme ve düzenleme yetkisine sahip olan sınıftır 

(Sciabarra, 2000: 269). Buna göre, hâkim sınıf özellikle zorunlu ve kalıcı 

vergilendirme nedeniyle siyasal araçlara sahip olan ve bu araçları kendi amaçları için 

kullanan sınıftır (Osterfeld, 1988: 311).  

Rothbard’a göre, devletin varlığını sürdürmesinin temel dayanaklarından biri 

olan vergilendirme, devlet tarafsız olamayacağı ve piyasaya müdahale ederek diğer 

gruplar aleyhine bir gruba yarar sağlayacağı için toplumu “vergi ödeyenler” ve 

“vergi tüketenler” olarak iki sınıfa ayırmak zorundadır. Bunun sonucu, devletin 

vergilemeyi ve sömürüyü arttırma yoluyla piyasadan elde ettiği çıktıyı tamamen 

üzerlerinden elde ettiği ya da keyfî olarak dağıttığı gruplar ve devletin yağmasının 

“yağmalayıcısı” olmak için mücadele eden gruplar arasındaki “çete” çatışmasıdır 

(Sciabarra, 2000: 269-271). Rothbard’ın sınıf analizine göre, devlet kavramının 

genişbir şekilde ele alındığını söyleyebiliriz. Bu çerçevede devlet, sadece hükümet 

aygıtları ve bürokrasiden oluşmaz, aynı zamanda devlet müdahalesi ile ayrıcalık 

kazanmış gruplardan oluşur. Hükümet, bu nedenle toplumdaki diğer grupların 

üretiminden ya da gönüllü mübadelesinden fayda sağlayan bir grubu ifade eder. 

Devlet, yaratılmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında yerleşik olan bu grup 

sayesinde meşru, yasal ve sistematik bir şiddet kanalı sayesinde, bu gruba fayda 

sağlamak üzere “gasp” yapar (Sciabarra, 2000: 270; Osterfeld, 1988: 310).  

Rothbard için, siyasal araçlar bütün üretim biçimlerinde ve sınıf ayrımlarında 

tarihsel olarak önemli bir rol oynar.  Kapitalizmde, piyasa sınıflar açısından bilgi, 



138 

 

emek ve uzmanlaşmanın ortaya çıkardığı meslekî farklılıklardan kaynaklanan 

değişken durumlar ortaya çıkarır. Buna karşılık devlet, diğer gruplar aleyhine bir 

gruba sağladığı ayrıcalıklar aracılığıyla katı bir tabakalaşmaya yol açar (Sciabarra, 

2000: 272). Osterfeld, Rothbard’ın bu analizini “sınıf” ve “kast” kavramlarıyla 

açıklar: Piyasa gruplar arasında geçişlilik ve değişkenlik ile sınıfların oluşmasına yol 

açarken, devlet gruplar arasında kendiliğinden doğan geçişliliğe ve değişkenliğe 

engel olarak katı bir “kast” oluşturur (Osterfeld, 1988: 313). Sınıf ve kast kavramları 

saf, idal tipler olarak ortaya çıkmaz, aynı anda ve aynı toplumda bulunabilirler: Bu 

durumda piyasa, devletin katı kast yapısını zayıflatan bir etki yapar (Sciabarra, 

2000:272; Osterfeld, 1988: 314). Kastın kaynağı olarak devlet, özel sermayeye zorla 

el koyma ile varlığını sürdürdüğünden doğası gereği “anti-kapitalisttir” ve özel 

sermayenin karşıtıdır (Sciabarra, 2000: 272).  Buna göre Rothbard, üretim ve 

mübadele ile yaşamını sürdüren kapitalistler ile devlet ayrıcalıklarını müdahale 

mekanizmalarını kullanarak genişleten ve koruyan kapitalistleri birbirinden ayırır. 

Burada sınıf ilişkisi üretim araçlarının sahipliği üzerinden değil, bireylerin ya da 

grupların “gasp” araçlarıyla olan ilişkisine, yani devlet, göre belirlenir (Sciabarra, 

2000: 275-276). 

Bu çerçevede, Rothbard devlet kapitalizmi ile serbest piyasa kapitalizmi 

arasında bir ayrıma gider. Bu ayrımın temel kriteri, serbest piyasa kapitalizminin 

“barışçıl ve gönüllü mübadeleyi” ifade etmesi, devlet kapitalizminin ise “şiddet 

içeren el koymayı” ifade etmesidir (Rothbard, [1973b] 2011: 671). Serbest piyasa 

kapitalizmi, “üreticilerin çalıştığı, ürettiği ve diğer üreticilerin ürünleriyle karşılıklı 

olarak belirlenmiş bir fiyat aracılığıyla mübadele edildiği özgür ve gönüllü 

mübadeleler ağıdır” (Rothbard, [1972] 2011: 655-656). Buna karşılık devlet 



139 

 

kapitalizmi ise, devletin zor mekanizmalarını kullanan bir ya da birden fazla grubun, 

şiddet ya da zor kullanarak diğerlerinin ürünlerini kamulaştırması yoluyla kendileri 

için sermaye birikimi yapmalarını ifade eder (Rothbard, [1972] 2011: 656).  

Bireyler arasında gönüllü ilişkilere dayanan serbest piyasa, hegemonik 

ilişkinin tamamen dışlandığı bir alan oluşturur. Hegemonik ilişki, “komuta ve itaat, 

şiddet tehdidiyle yürütülmekte olan emirler ilişkisidir” (Rothbard, 2009c: 70). 

Hegemonik ilişkinin, itaat etme zorunluluğu ve şiddet tehdidi altında olan tarafının 

iki alternatifi vardır: “(1) kendini efendiye ya da diktatöre tabi kılmak (2) zor/şiddet 

kullanarak ya da emirlere uymayı reddederek, şiddet rejimine karşı isyan etmek” 

(Rothbard, 2009c: 71). Bunun anlamı, hegemonik ilişkide otoriteye karşı isyan etme 

kararı dışında, bireyin kendisi üzerinde bir sahiplik hakkının bulunmamasına karşılık, 

serbest piyasada her bieyin kendisi üzerinde “tam” sahipliğinin bulunmasıdır. 

Böylece hegemonik ilişki, “insan davranışının temellerinden doğan mülkiyeti 

kaldırmaz ya da yok edemez; fakat sadece onu bir kişi ya da kişiler grubundan 

(üreticiler ya da doğal olarak kendine sahip olanlar) başka bir kişi ya da kişiler 

grubuna transfer edebilir” (Rothbard, 2009c: 80). Bu nedenle, bireyin kişi ve 

mülkiyet haklarının korunması ve bunların üzerinden başka bir ahlak standardının 

bireylere şiddet kullanma yoluyla dayatılmaması serbest piyasanın koşuludur 

(Rothbard, 2009c: 154). Serbest piyasa bu çerçevede gönüllü ilişkiler alanıdır; devlet 

ise hegemonik ilişkiler alanını oluşturur.  

Bir yöneticinin ya da yöneten grubunun hegemonik ilişki yoluyla diğerlerini 

sömürdüğü hegemonik toplumun aksine, piyasada herkes kendi çıkarının peşinden 

giderek aynı zamanda başkalarının çıkarı için de hareket eder. Rothbard’a göre, “bu 

praksiyolojik gerçeğin ilginç bir yönü, başkalarına yönelik bu çıkarın mübadeleye 
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katılanların güdülerinden bağımsız olarak ortaya çıkmasıdır” (Rothbard, 2009c: 85). 

Mübadelenin ortaya çıkmasının nedeni mübadeleye katılma niyetinde olan herkesin 

belirli bir fayda elde etme amacıyla mübadele yapmayı tercih etmesidir. Osterfeld, 

sosyal faydanın ancak iki durumda ortaya çıkacağından bahseder: Birincisi, 

mübadelenin doğası gereği mübadeleye katılan taraflardan en az birinin fayda elde 

etmesidir. İkincisi, mübadelenin taraflarından hiçbirinin mübadeleden önceki duruma 

göre bir kayıp yaşamamasıdır (Osterfeld, 1988: 295).  

Hegemonik ilişkinin aksine, piyasada bireyler arası ilişkide her birey kendi 

kararlarını herhangi bir tehditle karşılaşmadan almakta özgürdür. Bu durum, 

hegemonik ilişkide ‘güç asimetrisi’ özelliğine karşılık, gönüllü piyasa ilişkisinde 

‘güç simetrisi’ özelliğinin varlığını ortaya koyar. Sözleşmeci toplumda, insan 

ilişkilerindeki eşitlik bireylerin özgürce mübadele kararı almalarındaki eşitliktir 

(Rothbard, 2009c: 77). 

Sözleşmeci piyasa toplumunda, bireylerin şiddetten özgür olması ve 

mübadelenin tarafı olarak karşılıklı olması yanında, bireylerin kendi kararlarını tam 

yetkili olarak almada öz-sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ön plandadır (Sciabarra, 

2000: 232). Kendi kararlarını alan özgür aktör olarak bireylerden oluşan piyasada 

dayatılan nihaî bir karar yoktur, herkes kendi kararlarını almakta serbesttir. Bu 

nedenle, piyasanın sonuçları büyük ölçüde değişkendir. Bu anlamda piyasa, 

“toplumda bütün bireylerin kendi çapında aldıkları kararların bir bileşkesidir” 

(Rothbard, 2009c: 1126). 

Kendi kararlarını alan ve kendi çıkarının peşinde olan bireylerin oluşturduğu 

serbest piyasa toplumu, aynı zamanda “birlikte-işleyen” bir toplumdur: “her birey en 

uygun görevde uzmanlaşır ve herkes kendi muhataplarına mübadelede kendine 
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hizmet (edilmesi) için hizmet eder. Her insan mübadele için üretim yapmak suretiyle, 

baskı olmaksızın ve gönüllü olarak kendi akranlarıyla işler” (Rothbard, 2009c: 85). 

İşbölümü, bireyler arasındaki uzmanlaşmayı ve üretimi sürekli hale getirdikçe piyasa 

toplumu da sürekli hale gelir (Rothbard, 2009c: 87). Serbest piyasanın sürekli ve 

birlikte işleyen bir topluma yol açması bireylerin kendi kararlarının ve faydalarının 

aynı zamanda toplumun kararı ve faydası olmasından kaynaklanır.  

Buna göre, sözleşmeci toplum şiddet ve şiddet kullanma tehdidi içermeyen 

davranışlara dayalı “engellenmemiş” bir piyasa tarafından şekillendirilmiş, tamamen 

bireylerin gönüllü davranışına dayanan ve mübadele sözleşmesinden sözleşmenin 

bütün taraflarının fayda sağladığı bir toplumdur (Rothbard, 2009c: 72, 76-77). 

Engellenmemiş piyasanın sözleşmeci toplumunun özellikleri ise, bireylerin kendi 

kararlarını ve bu kararların sorumluluğunu alması, hiçbir koşulda şiddete 

başvurmama ve mübadele ağında dâhil olan bütün bireylerin sağladığı faydadır 

(Rothbard, 2009c:78). 

Sözleşmeci serbest piyasa toplumunun aksine, şiddet kuralı bireylerin kendi 

kararlarını almasından çok bir yöneticinin emirlerine itaat etme zorunluluğu ve 

bireylerin kendi çıkarlarının peşinden gitmesi yerine, karar veren yöneticinin 

çıkarları için bireylerin sömürülmesi hegemonik toplumun özellikleridir (Sciabarra, 

2000: 233).  

Rand ve Rothbard’ın serbest piyasa idealinin temel kavramlarından bir diğeri 

ise, “iktisadî/ekonomik güç” ile “siyasî güç” kavramlarıdır. İktisadî/ekonomik güç ile 

siyasî güç birbirinden oldukça farklı kavramlardır. Bu kavramların birbirlerini ima 

ettikleri düşünülse de, birbirlerinden oldukça farklı kavramlardır. Rand’a göre 
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ekonomik güç ile siyasî gücün aynı şeyi ima ettiği anlayışı “bize devletçilik 

kuramcıları tarafından dayatılan feci bir entelektüel toptancılıktır” (Rand, 2004: 53).  

Meşru fiziksel şiddet kullanma tekeline sahip olan hükümetin varlığı hem 

‘özel’ bir organizasyon ile hükümet arasındaki, hem de siyasî güç ile diğer ‘sosyal’ 

güçler arasındaki farka işaret eder (Rand, 2004: 54). Meşru fiziksel şiddet kullanma 

tekeli, hükümetin bireylere ya da gruplara karşı fiziksel şiddet kullanımı başlatma, 

kendi kararlarını bireylere ya da gruplara dayatma, fiziksel şiddet kullanma 

tehdidiyle itaate zorlama gibi eylemlerde bulunma hakkı verir. Bireylerin kendilerini 

savunma hakkı vardır ancak ‘siyasî güç kullanma’ yani, meşru olarak fiziksel şiddet 

kullanmayı başlatma hakkı yoktur. Rand’a göre bireylerin fiziksel şiddet kullanma 

hakkından vazgeçmesi, “fiziksel değil, siyasî silahsızlanmadır, yaşam tarzı olarak 

yasal vahşi güç kullanımından vazgeçmektir” (Rand, 1990b: 28).  

Üretim ve bireylerin ürettiklerini özgürce mübadele edebilmesi olarak 

ekonomik güç ancak üretim ve mübadeleye katılanların gönüllü tercihleriyle 

kazanılır. Ekonomik güç, aynı zamanda mübadeleye katılmayı reddetme yeteneğini 

de ifade eder (Osterfeld, 1988: 287). Bu noktada, ekonomik güç ile siyasî güç 

arasındaki fark açıkça ortaya çıkmaktadır: “Ekonomik güç pozitif bir şey yoluyla, 

insanlara bir ödül, bir teşvik, bir ödeme, bir değer sunma yoluyla uygulanır; siyasî 

güç negatif bir şeyle, ceza, zarar, hapse atma, mahvetme tehdidi ile uygulanır” 

(Rand, 2004: 56). Bu çerçevede, serbest piyasanın ekonomik ve siyasî güç 

kavramlarına göre şekillendiğini söyleyebiliriz. Serbest piyasa, hiçbir şiddet/güç 

kullanımının ve bunların tehdidinin olmadığı bir alan olarak tanımlanır.  

Bireyler arasındaki geçerli ilişki biçiminin gönüllü ya da zorlayıcı ilişki 

olmasına karşılık Rothbard’a göre, insanlık tarihi, özellikle de ekonomik tarih 
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“yaratıcı üretkenlik, barışçı mübadele ve işbirliği” ile “insanlar arasındaki ilişkiler 

üzerinde zor kullanılarak yapılan dayatma ve yağma” arasındaki ilkesel çatışmadan 

oluşur. Rothbard, Nock’dan (1935) hareketle bu ilkesel çatışmayı “toplumsal güç” ve 

“devlet gücü” arasındaki çatışma olarak adlandırır. Aynı zamanda insanın doğa 

üzerindeki gücü anlamına gelen toplumsal güç, doğal kaynakları işbirliği yoluyla 

dönüştürerek, işbirliğine katılan bütün bireylerin işbirliği sürecinden fayda sağlaması 

anlamına gelir. Buna göre toplumsal güç, “insanların karşılıklı mübadele yoluyla 

gerçekleştirdikleri hayat standartlarıdır” (Rothbard, 2009b: 57). Sciabarra’ya göre, 

serbest piyasa insanın doğa üzerindeki gücünün şartlarını oluşturur (Sciabarra, 2000: 

236). Devlet gücü ise, fiziksel şiddet kullanma tekeliyle insanların gönüllü 

işbirliğiyle gerçekleşen üretime el konulmasıdır; üretken toplumun ürünlerinin 

üretken olmayan devlet tarafından, devlet yararına kullanılmasıdır. Yine, 

Sciabarra’ya göre, devlet insanın diğer insanlar üzerindeki kontrolünü tesis eder 

(Sciabarra, 2000: 236):  

Toplumsal güç tabiat üzerinde bir güç iken, devlet gücü insan üzerinde bir güçtür. 

Tarih boyunca, insanın üretken ve yaratıcı güçleri her defasında doğayı insanın 

yararına dönüştürmenin yeni yollarını bulmuştur. Bunlar, toplumsal gücün devlet 

gücünü püskürttüğü, devletin topluma tecavüz derecesinin önemli ölçüde azaltıldığı 

zamanlarda olmuştur. Fakat devlet, kısa veya uzun zaman aralıklarından sonra, 

toplumsal gücü yeniden kötürümleştirmek ve müsadere etmek için daima bu yeni 

alanlara girmiştir (Rothbard, 2009b: 57).  

Rothbard’a göre, insanın insan üzerindeki gücü yok edilmesi gereken bir 

güçtür. Buna karşılık, giderek arttırılması gereken tek güç insanın doğa üzerindeki 

gücüdür: “Doğa üzerindeki güç uygarlığın, üzerinde bina edildiği güçtür, 

insanoğlunun tarihi kaydı bu gücün ilerlemesinin ya da ilerletilmesine çalışılmasının 

kaydıdır” (Rothbard, 2009c: 1131-1132). Rothbard için devlet gücü, insanın diğer 

insanlar üzerindeki kontrolünü de gerektirdiği için geriletilmesi gereken bir güçtür. 
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Buna karşılık, insanın doğa üzerindeki kontrolünü ifade eden serbest piyasa, yani 

toplumsal güç geliştirilmelidir. İnsanın doğa üzerindeki gücü, yani piyasa koşulları 

insanın hayatta kalmasının aracı olarak üretkenlik kapasitesini arttırırken, devlet 

insanın doğa üzerindeki gücünü giderek azaltır. Bunun sonucu, kaçınılmaz kriz ve 

çatışmalardır (Sciabarra, 2000: 236).  

Siyasî güç doğası itibariyle serbest piyasa alanı için uygun değildir. Bununla 

birlikte, ekonomik güç ‘mübadele yapmayı reddetme’ özgürlüğü anlamında serbest 

piyasa içinde geçerlidir. Rothbard’a göre, siyasî güce karşı savunma doğal bir haktır; 

ancak, iktisadî güce karşı savunma hakkı yoktur (Rothbard, 2009c: 1130-1131).  

Rand ve Rothbard için özgürlük ve güç kavramları şiddet kavramı ile 

bağlantılı olarak ele alınır. Her ikisi de özgürlüğü, bireyin kendisine ve ahlakî 

mülkiyetine herhangi bir saldırının bulunmadığı bir durum olarak ele alır. Rand ve 

Rothbard’ın özgürlük anlayışları bu nedenle negatif bir nitelik taşır. Diğer yandan, 

özgürlük nasıl şiddetin yokluğunu ifade ediyorsa güç, bizzat şiddet içeren eylemlerin 

kendisini ifade eder (Osterfeld, 1988: 284). Rand, insanın özgürlüğünü “gönüllü” 

davranışla tanımlar. Ona göre, özgürlüğü kölelikten ayıran temel prensip “birinde 

gönüllü davranış diğerinde ise fiziksel baskı veya zorlamalar olmasıdır” (Rand, 2004: 

54). Fiziksel şiddet kullanma gücü sadece devlete ait olduğundan, özgürlük ‘siyasî’ 

bir anlam taşır. Bu çerçevede özgürlük, devletin fiziksel baskının yokluğudur: 

özgürlük “toprak ağalarından, işverenden, insana otomatik olarak zenginlik 

sağlamayan doğa kanunlarından bağımsızlığı ifade etmemektedir” (Rand, 2004: 250). 

Ekonomik özgürlük, siyasî özgürlüğü beraberinde getirir. İnsanların 

düşündüklerini özgürce gerçekleştirebilmeleri ise ancak siyasî olarak özgür 

olmalarına bağlıdır. “Düşünsel özgürlük siyasî özgürlük olmadan var olamaz; siyasî 
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özgürlük de ekonomik özgürlük olmadan var olamaz; özgür bir zihin ile serbest 

piyasa birbirini gerekli kılan şeylerdir” (Rand, 2009: 23). Zenginlik, üretkenlik, 

ilerleme ve başarı siyasî özgürlüğün doğrudan bir fonksiyonu ve sonucu olarak 

karşımıza çıkar: “İnsanlar zorlama ve kontrol altında üretemez ve ahlakî bakımdan 

da üretmeyecektir” (Rand, 2004: 179-180).   

Rothbard’a göre, özgürlük ve işbölümü, bireyin gelişimi için en uygun ortamı 

yaratmanın koşuludur. Özgürlük sadece bireyin gelişimi için değil, toplumsal olarak 

bireysel çeşitlilik ve farklılıkların ortaya çıkması için de zorunludur. Bu nedenle, 

özgürlük ve ekonomik gelişme arasında nedensel bir bağlantı vardır: “İktisadî 

büyüme ve dolayısıyla piyasa ekonomisi ve gelişmiş işbölümü için zemin hazırlayan 

şey kesinlikle özgürlüktür, kişiler arası kısıtlamaların veya müdahalelerin yokluğu 

veya sınırlı oluşudur” (Rothbard, 2009b: 172). Rand’a göre, zenginliğin yaratıcısı 

olan özgürlük, kapitalizmin “özel erdemi”dir (Rand, 2004: 9).  

Rothbard, sadece özgürlük ve ekonomik gelişme arasında nedensel bir 

bağlantı kurmaz, aynı zamanda özgürlük ve “insan olma” arasında da nedensel bir 

ilişki gözlemler. Ekonomik gelişme, bireyin yeteneklerinin ve bireysel gelişimin 

önünü açar; böylece, “iki önemli kanaldan özgürlük köktür; yalnızca özgür insan 

tamamen kişilik kazanabilir, dolayısıyla da, tam anlamıyla insan olabilir” (Rothbard, 

2009b:173). 

Bu çerçevede, gönüllü mübadeleye dayanan serbest piyasa, piyasa ilkesinin 

hüküm sürdüğü bir toplumken; emir ve itaat ilişkisinin en somut görünümü olarak 

şiddet kullanma tekeli devlet hegemonik ilkenin geçerli olduğu devletli toplumunu 

ortaya koyar. Gönüllü mübadelenin hâkim olduğu bir toplumda işleyen piyasa, 
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bireylerin fiziksel şiddet kullanımı ya da şidet kullanma tehdidi altında olmadığı bir 

piyasadır. Serbest piyasa toplumunda ilişkiler, “zor/şiddet kuralına dayalı hegemonik 

toplumun aksine”, rasyonalite şartları altında yapılan tartışma, ikna ve sözleşmeler 

yoluyla gönüllü tercihle kurulur (Rand, 2004: 16; Rothbard, 2009c: 77). Serbest 

piyasanın fiziksel güç kullanımı alanı dışına çıkarılması, serbest piyasanın bireysel 

hakları tanıdığının ve bu haklara dayandığının kanıtıdır.  

Serbest piyasada mübadeleyi mümkün kılan ve bireysel hakların 

korunmasının garantisi özel mülkiyet kurumudur. Serbest piyasa toplumunun 

şiddetten uzak olması bu bağlamda, “hiç kimsenin bir başkasının mülkünü şiddet ya 

da şiddet tehdidi yoluyla ele geçirememesi ve her şahsın mülkünün böyle bir 

saldırıdan güvende veya emin olması manasına gelir” (Rothbard, 2009c: 78). Bu 

sayede, özel mülkiyete dayanan serbest piyasanın sağlıklı işleyişinin en önemli 

kriteri bireylerin özgür, gönüllü, baskı altında olmayan tercihleriyle faaliyette 

bulunması olarak karşımıza çıkar. 

Hegemonik ilişkinin tarafı olarak devlet şiddet kullanımı tekelini elinde 

bulundurarak bir grup insanı, diğer bir grup insana “kurban” etme tekelini de elinde 

bulundurur. Devletçilik bu şekilde, toplumu yaşamlarını birbirlerine rağmen devam 

ettirmeye çalışan “rakip çetelere” ayırır. Rakip çetelere mensup bireylerin haklarını 

korumaları ise mensup oldukları çetelerin güçleriyle orantılı olarak gerçekleşir. Bu 

nedenle devletçilik, “kurumsallaştırılmış bir şiddet” ve “sınıflar arası” bir iç savaş 

sistemidir (Rand, 2004: 40-41; Rothbard, 2009c: 1163). Buna karşılık serbest piyasa, 

gönüllü mübadelelerden karşılıklı olarak fayda sağlayan insanlar arasındaki 

birlikteliği, uyumu ve barışı ifade eder. 
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Devletçilik, aynı zamanda, Rothbard’ın hegemonik güç, Rand’ın siyasî güç ile 

ifade ettiği bir ilişki biçimi olarak karşımıza çıkar. Hegemonik güç taraflardan 

birinin, diğerinin itaatini sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu fiziksel güç 

kullanma tehdididir. Siyasî güç ise, bir hükümetin özel mülkiyete zorla el koyma, 

hapsedilme ve ölüm tehdidi ile itaat sağlamasıdır. (Rand, 2004: 54-569). Hegemonik 

güç ile siyasî güce karşı serbest piyasa, fiziksel güç kullanımı tehdidinin olmadığı 

gönüllü yollarla işleyen bir mekanizmadır. Engellemelerden/müdahalelerden bu 

şekilde arındırılan “engellenmemiş piyasa” büyük bir refah yaratır. Kendiliğinden bir 

düzen içinde işleyen serbest piyasaya yapılacak her müdahale, serbest piyasanın 

yarattığı refahın yerine düzensizlik ve kaos getirir (Rothbard, 2009c: 1165-1166). 

Serbest piyasaya müdahale yalnızca toplumsal kargaşa neden olmakla kalmaz, 

ekonominin işleyişini teknik olarak bozar ve iktisadî verimsizlik yaratır. 

Sonuç olarak serbest piyasanın ahlakî haklılığı bütün bu özelliklerinden 

kaynaklanır. Öncelikle, fiziksel şiddet kullanımına değil, insanlar arasındaki gönüllü 

mübadeleye dayanan serbest piyasa insanın rasyonel doğasına uygun olarak, insanın 

insan olarak hayatta kalmasını sağlar. Bu nedenle, serbest piyasa adalet prensibi 

üzerinden işler. Diğer yandan, bireysel hakları tanır ve korunması için fiziksel şiddet 

kullanımını ve kullanma tehdidini reddeder. Serbest piyasa, bu özelliği nedeniyle 

insan haklarının korunduğu bir sistem olarak karşımıza çıkar. 

Fiziksel güç kullanma tehdidinin sahibi olarak devlet, bireylerle hegemonik 

bir ilişki içinde olduğundan, fiziksel güç kullanımının reddedildiği serbest piyasaya 

bir karşıtlık oluşturur. Serbest piyasa kendiliğinden işleyen ve gelişen bir süreç 

olarak, dışarıdan bir müdahaleye ihtiyaç duymaz. 
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 Serbest piyasaya siyasî güç ya da hegemonik olarak yapılan müdahaleler 

serbest piyasanın yaratmış olduğu insanlar arası barış, uyum ve refah ortamını; 

insanlar arası çatışma, yoksulluk ve kaos ortamına çevirir. Bu nedenle, devlet ya da 

hükümet serbest piyasaya müdahalede bulunamaz.  

Rand ve Rothbard’ın kapitalizm savunusu, her şeyden önce ahlakî bir 

savunudur. Başka bir ifadeyle, kapitalizmin ahlakî savunusu aynı zamanda her iki 

düşünürün etik teorisinin bir savunusudur. Kapitalizmin ihtiyaç duyduğu ahlakî 

temel, geliştirdikleri doğal haklar etiğinde bulunur. 

Serbest piyasanın özünü oluşturduğu kapitalizm, insanların fiziksel şiddet 

kullanımı tehdidi altında olmadığı, özgür bir toplumda yaşamalarını ifade eder. Rand 

ve Rothbard’ın insanın çıkarlarının, amaçlarının ve mutluluğun peşinde koşma 

hakkına yaptığı vurgu, kapitalizm ile tam olarak uyumludur.  Kapitalizm, “her insana 

beğendiği işi seçme, o işte uzmanlaşma, ürünlerini başkalarının ürünleriyle değiş-

tokuş etme, yeteneğinin ve hırsının el verdiği ölçüde başarı yolunda ilerleme 

özgürlüğünü tanır” (Rand, 2009: 24).  

Rand’a göre, 19. yüzyıldan itibaren kapitalizmin savunucuları onu faydacı 

ahlak üzerinden savunmuşlardır. Rand, kapitalizmin kaynakların tahsisini en verimli 

şekilde yapacağı, ortak faydayı en iyi şekilde sağlayacağı üzerinden geliştirilen 

faydacı tezleri ikincil sonuçlar olarak kabul eder. Rand’a göre kapitalizmin 

ahlakîliği, “onun insanın rasyonel doğasına uygun tek sistem olduğu, insanın insan 

olarak hayatta kalmasını koruduğu ve yönetim prensibinin adalet olduğu gerçeğinde 

yatmaktadır”(Rand,2004: 17). Kapitalizm savunusu, bu nedenle, tamamen akılcılık 

ve ahlakîlik üzerinden yapılmalıdır. “Kapitalizmin ahlakî haklılığı insanın ne 
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kendisini başkalarına ne de başkalarını kendisine feda etmeden kendisi için 

varolmaya hakkının olmasıdır; o, insanın –her insanın- diğerlerinin amaçlarına 

ulaşma yolları değil, başkasının ihtiyaçlarına hizmet eden bir kurbanlık hayvan değil, 

kendi başına bir amaç olduğunun tanınmasıdır (Rand, 2003: 96).  

Kapitalizmin işlediği bir toplumda, hiçbir kişi ya da grup diğerlerine karşı 

fiziksel şiddet kullanmayı başlatamaz ya da kullanamaz. Buna göre, kapitalizmin 

ahlakî niteliği sadece bireysel hakları tanımasından ve korumasından gelmez. 

Kapitalizm, aynı zamanda “insanoğlunun temel, metafizik gerçeğini yani insanın 

hayatta kalması ile insanın aklını kullanması arasındaki bağlantıyı tanır ve korur” 

(Rand, 2004: 16). Bunun anlamı, kapitalizmin insanın kendi değerleri ve tercihleri 

doğrultusunda yaşamını sürdürecek faaliyetlerde bulunma hakkını tanıdığıdır: 

“Kapitalist sistemin insandan istediği tek şey tabiatın da ondan istediği tek şeydir: 

rasyonellik, yani onun kendi muhakemesine göre en iyi şekilde yaşaması ve faaliyet 

göstermesi” (Rand, 2004: 22). Bu çerçevede kapitalizmin ahlakî haklılığı, insanın 

kendi çıkarının peşinde koşma hakkının olumlu sonuçlarına değil bizzat kendisine 

dayanır (Rand, 2004: 30). Bununla birlikte serbest piyasanın işlediği kapitalizm, bu 

nedenle zorlamaya, şiddete ya da itaate dayanan ilişkilere değil, gönüllü insan 

ilişkilerine dayanır (Rand, 2004: 16). 

Serbest piyasa idealinin kurgulandığı etik ilkeler aynı şekilde Rand ve 

Rothbard’ın kapitalizmin ahlakî savunusuna taşınmıştır. Serbest piyasanın insanın 

rasyonel doğasına, hayatta kalmasına, amaçlarına ulaşmasına ve mutlu olmasına 

oluşturduğu temel dayanak ile şiddetin dışlandığı bir alan oluşturması kapitalizmin 

ahlakîliği tezlerinde de gözlenebilir. Burada akla gelen ilk soru kapitalizm ile serbest 
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piyasanın kavramsal olarak birbirini karşılayıp karşılamadığıdır. Buna göre, 

kapitalizm, gönüllülük esasına dayanan belirli bir toplum davranışını ifade eden 

serbest piyasayı da kapsayan, bir ‘ekonomik’ sistemin adıdır diyebiliriz.  

Rand ve Rothbard’a göre özel mülkiyete, gönüllü mübadeleye ve serbest 

piyasaya dayanan “ideal” kapitalizm hiçbir zaman var olmamış bir “idealdir”. Rand’a 

göre, devletin aktif olarak meşru şiddet kullanma tekeliyle kontrol etmediği ya da 

müdahalede bulunmadığı bir serbest piyasa olmadığından, kapitalizm henüz tam 

olarak tecrübe edilmiş değildir. Bu nedenle bir toplumsal ideal olarak kapitalizm 

henüz keşfedilmemiştir.  
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SONUÇ 

Kapitalizmin ahlakî savunusunun, etkinlik ve verimlilik analizlerinin esas 

alındığı değerden-bağımsız sonuçcu yaklaşıma karşı, temsilcileri olarak Rand ve 

Rothbard serbest piyasanın akılcı ve objektif bir etik temelinin olamayacağı 

iddialarına karşılık,  varoluş, bilinç, kimlik ve insan eylemi aksiyomları gibi kendine 

kanıt aksiyomlardan hareket ederek ortak metafizik (objektif gerçeklik), 

epistemolojik (objektif gerçekliğin bilgisi) ve metodolojik (metodolojik bireycilik ve 

aksiyomatik tümden gelim) ilkelerden yola çıkarlar ve temel özellikleri itibariyle 

akılcı ve objektif bir etik-politik teori inşa etmeye girişirler. Buna göre, insanın 

bilgisi, insan tarafından algılanabilir ve insanın algıladığı gibi olan bir dış ve nesnel 

gerçeklikten türeyen objektif gerçekliğin bilgisidir.  

Rand ve Rothbard, insanın aklına özel bir önem verir. İnsanın hayatta kalması 

bilgi elde etmesine bağlıdır. İnsan doğasının ayırt edici özelliği olarak akıl, insanın 

en önemli bilgi edinme ve ‘insanın insan olarak hayatta kalmasının’ aracıdır. İnsana 

nasıl hayatta kalacağının bilgisi içgüdüsel olarak verilmemiştir; bu nedenle bu 

bilgiye ulaşmak için aklını kullanmalıdır. İnsanın hayatta kalma problemi için 

bulduğu çözüm üretimdir. Buna göre, insan ancak aklı ve emeği ile yaptığı üretim ile 

ayakta kalır. İnsanın aklını ve emeğini özgürce kullanmasının, yani hayatta 

kalmasının tek şartı özgürlüktür.  

Her iki düşünür de paylaştıkları epistemolojik öncüllerden hareketle 

çoğunlukla doğal hukuk ve doğal haklar geleneği içinde değerlendirilecek bir etik 

teori geliştirirler.  Rand ve Rothbard’ın etik teorilerinin temelinde objektif değer ve 

rasyonel insan doğası anlayışları bulunur. Değer kavramı ve insanın hayatını 

sürdürmesinde amaçlara yüklenen anlam etik teorisini şekillendirir.  
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Rand ve Rothbard’ın etik teorilerinin en temel ve önemli özelliği akılcı ve 

objektif olmasıdır. Akılcı ve objektif etik, aynı zamanda teleolojiktir. Etiğin amacı, 

insanın mutluluğudur ve etiğin yöntemi insanı mutluluğa ulaştıracak yöntemlerdir. 

İnsan doğasına uygun şekilde akıl aracılığıyla tercihlerde bulunur, amaçlarını belirler 

ve amaçlarının peşinden koşar. Akıl sadece insanın hayatta kalmasının aracı değildir. 

Akıl aynı zamanda, insanın insan olarak hayatta kalmasını sağlayıp onu mutluluğa 

ulaştıracak bir araçtır. Düşünürlerin etik teorileri çerçevesinde ayrıldıkları nokta olan 

kişisel ve siyasal etik ayrımı, normatif ilkeler ve metanormatif ilkeler kavram setiyle 

birlikte değerlendirilerek hak teorilerine bir çerçeve çizer. Normatif ilkeler, insanın 

bireysel yaşantısıyla ilgili ilkeleri ifade ederken, metanormatif ilkeler insanların diğer 

insanlarla aralarındaki ilişkiler ile toplumsal ve siyasal alana yönelik ilkelerden 

oluşur. 

 Rand ve Rothbard, toplumsal ve siyasal alana ilişkin metanormatif ilkeler 

olarak hakları, sosyal bağlamda rasyonel insanın insan olarak hayatta kalma aracı 

olarak kurgular. Metanormatif bir ilke olarak hak kavramı, bu haliyle etik ve 

epistemoloji ilişkisi için bir köprü niteliğindedir. Bu çerçevede, insanın rasyonel 

doğasından türetilen doğal haklar her insanın yaşama ve kendine sahip olma hakkı ile 

bu hakların doğal sonucu olarak mülkiyet hakkıdır. İnsanın kendi bedeni, yetenekleri 

ve yetenekleri mülkiyet edindikleri üzerindeki mutlak sahiplik, kontrol ve mübadele 

etme hakkının kaynağı olarak, tek temel insan hakkı olan ahlakî ve adil mülkiyet 

hakkı serbest piyasa idealinin kurucu unsurlarından birisi olması bakımından 

önemlidir. Rand ve Rothbard, negatif özgürlük anlayışa sahip oldukları için doğal 

hakların sınırları davranış özgürlüğüyle belirlenmiştir. Bu hakların ihlali ancak 

fiziksel güç kullanımıyla ve fiziksel güç kullanımı tehdidiyle yapıldığından, hiç 
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kimse bir başkasına karşı fiziksel güç başlatma hakkına sahip değildir. Fiziksel güç 

kullanımı, insanın aklına yönelik bir saldırıyı ifade ettiğinden insan ile insanın 

hayatta kalması arasındaki bağlantıyı tehdit eder. Bu nedenle, fiziksel güç kullanımı 

hem ahlak hem de akıl alanının dışındadır. Öz-sahiplik aksiyomu, yaşam hakkı ve 

saldırmazlık aksiyomu ile karakterize edilen doğal haklar etiğinde serbest piyasa 

idealinin üzerinden kurulduğu etik-politik ilke şudur: Her insan öz-sahiplik ve 

yaşama hakkından türetilebilecek haklara sahiptir. Bu hakların doğal sonucu olan 

mülkiyet hakkı, temel insan hakkıdır. Bireysel hakların ihlali ancak fiziksel güç 

kullanımıyla ve fiziksel güç kullanımı tehdidiyle yapıldığından, hiç kimse bir 

başkasına karşı fiziksel güç başlatma hakkına sahip değildir. Bu etik-politik ilke, hem 

devlet teorilerini hem de serbest piyasa idealini şekillendirir.   

Rand ve Rothbard’ın devlet teorisinin iki önemli belirleyicisi vardır. Birincisi, 

her iki düşünürün de amacı insanın insan olarak hayatta kalmasını sağlayan bireysel 

haklarının korunmasıdır. İkincisi, her iki düşünür de devleti yasal olarak fiziksel zor 

kullanma aracı olarak görürler. Devletin temel kavramlarına ilişkin bu benzerlik, 

devlet teorilerinde birbirine karşı bir duruşla sonuçlanır. Rand, bireysel hakların 

korunması için meşru fiziksel güç kullanma hakkına sahip bir hükümeti gerekli 

görürken Rothbard, meşru fiziksel güç kullanma hakkına sahip olan devletin bireysel 

hakların en büyük ihlal edicisi olduğunu savunur. Rand bireysel hakların 

korunmasında fiziksel güç kullanmayı başlatanlara karşı güç kullanma hakkını elinde 

bulunduran ahlakî ve meşru hükümetin fonksiyonlarını polis, silahlı kuvvetler ve 

mahkemelerle sınırlandırır. Hukuk kurallarına duyulan ihtiyaç ise, devletin 

‘gerekliliğinin’ ispatıdır. Buna karşılık, Rothbard Rand’ın devletin gerekliliğini 

temellendirdiği hizmetlerin serbest piyasada sunulabileceği bir teori ortaya koyar. 
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Rand ve Rothbard’ın doğal haklar etiği, Rand’ı sınırlı devlet anlayışa götürürken 

Rothbard’ı anarşist toplum anlayışına götürür. Aynı epistemolojik ve etik öncüller 

tarafından şekillendirilen serbest piyasanın ‘ahlakî’ temellendirilmesi, devlet 

konusunda keskin bir ayrılığa dönüşmüştür. Bu ayrılık, serbest piyasa idealinin 

kurgulanmasında yeniden aynı noktada buluşmuştur. Her iki düşünür de, serbest 

piyasa idealinin kurgulanmasını devlet anlayışlarını da şekillendiren fiziksel zor 

kullanımından hareketle yapmışlardır.  

Etik temelini doğal hakların oluşturduğu serbest piyasa ideali, devlete karşı 

bir idealdir. Rand ve Rothbard, serbest piyasayı bir gönüllü ilişkiler sistemi olarak 

tanımlar. Fiziksel şiddet ya da güç kullanımının olmadığı bir alan olarak serbest 

piyasa, doğası gereği şiddet içeren devlete karşı, insanın doğasına uygun olarak 

hayatta kalmasını sağlayacak bir alternatiftir. Serbest piyasa, özel mülkiyete dayanan 

bireysel hakların tanındığı, gönüllü mübadele ile karşılıklı olarak fayda sağlandığı, 

fiziksel güç kullanımının yasaklandığı bir alandır. Bu nedenle, serbest piyasa insanın 

doğasına en uygun sistem olarak, insanın özgür olduğu bir alandır. Amaçlarına 

ulaşmada hiçbir engelle karşılaşmayan bireylerin faaliyet gösterdiği serbest piyasa, 

barış, karşılıklı uyum ve refahı ifade eder. Devlet ise, fiziksel güç kullanımı ya da 

bunun tehdidiyle insanlar arasında bir çatışmaya, toplumsal bir kargaşaya ve 

yoksulluğa yol açar.  

Serbest piyasanın ahlakî haklılığı bütün bu özelliklerinden kaynaklanır. 

Fiziksel güç kullanımına değil, insanlar arasındaki gönüllü mübadeleye dayanan 

serbest piyasa insanın rasyonel doğasına uygun olarak, insanın insan olarak hayatta 

kalmasını sağlar. Bu nedenle, serbest piyasa ‘adalet prensibi’ üzerinden işler. Diğer 
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yandan, bireysel hakları tanır ve hakların korunması için fiziksel güç kullanımını ya 

da tehdidini reddeder. Serbest piyasa, bireysel haklara verdiği önem dolayısıyla insan 

haklarının mutlak şekilde korunduğu bir sistem olarak karşımıza çıkar.  

Fiziksel güç kullanma tehdidinin sahibi olarak devlet, bunun reddedildiği 

serbest piyasaya doğrudan bir karşıtlık oluşturur. Serbest piyasa kendiliğinden 

işleyen ve gelişen bir süreç olarak, dışarıdan bir müdahaleye ihtiyaç duymaz; ona 

siyasî güç ya da hegemonik olarak yapılan müdahaleler insanlar arası barış, uyum ve 

refah ortamını çatışma, yoksulluk ve kaos ortamına çevirir. Bu nedenle, devlet ya da 

hükümet serbest piyasaya müdahalede bulunamaz.  

Sonuç olarak, devlete karşı oluşturulan serbest piyasa idealinin ahlakî 

savunusu akılcı ve objektif bir özellik gösteren doğal haklar etiğine dayanır: Serbest 

piyasa insanın rasyonel doğasına uygundur, insanın aklıyla insan olarak hayatta 

kalmasının arasındaki bağlantıdır ve gönüllü mübadeleye, yani alışveriş prensibine 

dayanan adil bir sistemdir. Zor kullanma ve fiziksel şiddet süreçlerinin dışında 

konumlandırılan serbest piyasa ideali sonuççu ya da faydacı savunuların aksine, 

kapitalizmin ahlakîliği tartışmasında ‘gönüllülük’ esası üzerinden kapitalizm için 

sağlam bir etik temel sunmuş olur.  
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ÖZET 

Liberteryen düşünce geleneğinde sınırlı devlet ile anarşizm salınımını temsil 

eden iki önemli düşünür olan Ayn Rand ve Murray Rothbard, serbest piyasanın 

objektif ve rasyonel etik bir temelden yoksun faydacı savunusuna karşılık, serbest 

piyasanın objektif ve rasyonel bir etik savunusunu yaparlar. 

Rand ve Rothbard, epistemolojik ve metodolojik olarak aynı temellerden yola 

çıkar ve bir etik teori oluşturur. Metanormatif ilkeler olarak doğal haklar, her insanın 

yaşama ve kendine sahip olma hakkı ile bu hakların doğal sonucu olarak mülkiyet 

hakkıdır. Bu hakların ihlali ancak fiziksel güç kullanımıyla ve fiziksel güç kullanımı 

tehdidiyle yapıldığından, hiç kimse bir başkasına karşı fiziksel güç başlatma hakkına 

sahip değildir. Doğal haklara dayanan etik teori, Rand’ı sınırlı devlet anlayışa 

götürürken Rothbard’ı anarşist toplum anlayışına götürür. 

Serbest piyasa ideali zor kullanma aracı olarak devlete karşı, gönüllü bir 

ilişkiler sistemidir. Devlet ise, meşru olarak fiziksel güç kullanımı ya da bunun 

tehdidi mekanizmasını ifade eder. Serbest piyasa bu nedenle, fiziksel şiddet ve zor 

kullanımının somut hali olan devlete karşı konumlandırılır. 

Özel mülkiyet, piyasa ve gönüllü mübadele ilişkilerine dayanan bir sistem 

olarak kapitalizm, özel mülkiyet hakkının zora dayanmayan gönüllü mübadele 

ilişkisi çerçevesinde serbest piyasada kullanılması şeklinde ortaya çıkar. Bu nedenle, 

kapitalizmin kurucu unsurlarından biri olarak serbest piyasanın etik temeli aynı 

zamanda kapitalizme de güçlü bir dayanak sağlar.  
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ABSTRACT 

Ayn Rand and Murray Rothbard, the representatives of two different views 

regarding limited state and anarchism in libertarian philosophy, develop an objective 

and rational ethical defence for free market instead of defending the free market in a 

utilitarian perspective which lacks objectivity and rationality. 

 

Rand and Rothbard’s theories stem from the same epistemological and 

methodological roots. In their ethical theories the right to live and self-ownership and 

as the natural result of these rights the property right are regarded as natural rights. 

Since the violation of these rights is only possible through use of physical force or 

threat of use of physical force. Nobody has the right to begin to use physical force 

against other person. This ethical theory based on natural rights leads Rand to the 

idea of limited state and it leads Rothbard to the idea of anarchist society. 

 

The ideal of free market is defined as a volunteer relationship system against 

the state as a tool for use of force. The state is considered as the mechanism of legal 

use of force or the threat to use it. Therefore, free market is defined as a tool against 

the state which is the concrete representation of physical use of force. 

 

Capitalism as a system which is based on private property, market and 

voluntary exchange emerges from the use of private property right in a voluntary 

exchange relationship which is free from force. Therefore, the ethical of foundation 

of free market which is primary element of capitalism ensure the solid ethical 

foundation at the same time. 

 

 

 


