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“Sözleşme özgür devletin temelidir.”
James Madison

“Tarih bize özgürlük için en büyük tehlikenin, gücün tek bir elde toplanması olduğunu
öğretmiştir. Devlet, özgürlüğümüzün korunması için gereklidir. Fakat gücün politik
ellerde toplanması, özgürlüğümüz için bir tehlikedir. Özgürlüğümüzün korunması için
devletin gücünün sınırlanması ve dağıtılması gereklidir.”
Milton Friedman

“Kurdun dişlerini ve pençelerini söküp ağıla öyle girmesine izin vermektense, onu
ağılın dışında tutmak daha iyidir.”
Thomas Jefferson

“Herhangi bir devlet sistemini anayasa ile sınırlarken ve kontrol ederken her insan
hilekar olarak varsayılmalı ve eylem ve davranışlarında özel çıkardan başka bir
amacının olmayacağı düşünülmelidir.”
David Hume
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“Bir şeyin varlığını değerli yapan şey insanların davranışları üzerine sınırlamalar
getirilmesidir.”
John Stuart Mill

“Bütün insanlarda bir tehlike vardır. Özgür bir ülke için tek kural şudur; güce sahip
olan herkes halkın özgürlüğü için bir tehlikedir.”
John Adams

“Eğer milleti temsil eden kurum üzerine sınırlamalar getirilmezse, halkın temsilcileri
özgürlüğün savunucuları değil tiranlığın adayları olurlar.”
Benjamin Constant

“Despotik güç her zaman ahlakın yozlaşmasına yol açar.”
Lord Acton

“Devletin toplumun güvenliğini sağlama ve muhafaza etme niyetine rağmen, onun
sahip olduğu gücü kötüye kullanmaya eğilimli bir kurum olduğuna tarihin hemen
hemen her sayfasında şahit olunabilir.”
John C. Calhoun

“Devletin gücünü minimuma indirmek, aynı topraklar üzerinde yaşayan farklı milletler
arasındaki antagonizmi önemli ölçüde azaltır.”
Ludwig von Mises
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“Milletler arasında barış isteyen birisi devleti ve onun etkilerini ciddi bir şekilde
sınırlamayı amaçlamalıdır.”
Ludwig von Mises

“Devlet vatandaşların haklarını korumaktan ziyade kendi gücünü nasıl koruyacağı ile
ilgilenir.”
Murray Rothbard

“Tarih bütün yöneticilerin ve devlet yönetimlerinin her çağda olabileceği kadar kötü
olduğunu göstermiştir. Devletin yaptığı harabeler ve eziyetler kalıtsal cüzzam gibi tüm
devlet yönetimlerine yapışmıştır.”
Samuel Taylor Coleridge

“Sınırsız olan güç asla istikrarlı değildir.”
Tacitus

“Özgürlük ile tutarlı olmadığı için güç sahibi kimselerden her zaman çekiniriz.”
John Trenchard and Thomas Gordon

“Zorlama despotizmin yakın ailesi ve temel ilkesidir.”
Thomas Jefferson

“Yapılması gereken, her türlü gücü sivil güce dönüştürmektir.”
Alain
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“Güç, özgürlüğün en büyük düşmanıdır.”
Henry C.Wallich

“Bizler gücün dağıtılması ile keyfi devletin kontrol altına alınmasını istiyoruz.”
Lord Acton

“Monopol gücünü elinde bulunduran günahkardır ve kusurludur.”
Hz.Muhammed

“Gücün ağzı daima hayvanın ağzı gibi daima açıktır ve yutmaya hazır beklemektedir;
gücün kolları da konuşma, düşünme ve yazma özgürlüğünü mahvedecek kadar
tehlikelidir.”
John Adams

“Modern tarih şu gerçek ile başlar: Devlet görevlerini ifa ederken ve güç kullanırken
doğru ve yanlışın üzerinde yüce bir kurumdur. Devleti incelerken sadece sonuçlara
bakın ve bütün halka sağlanan faydaya bakın...”
Lord Acton

“Güç ve onun sıkı denetimi iyi bir devlet için gereklidir.”
Woodrow Wilson

“Tiranlık, cehennem gibi kolayca fethedilemez.”
Thomas Paine
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“İnsanı ezen despotizmdir.”
John Stuart Mill

“Tiranlık en kötü yönetim biçimidir.”
Thomas Aquinas

“Olabilseler bütün insanlar tiran olmak isterler.”
Daniel Defoe

“İster babadan oğula, ister atama ve ister seçim yoluyla olsun yasama, yürütme ve
yargı güçlerinin tek bir elde, birkaç kişinin ve birçok kişinin elinde toplanması
tiranlıktır.”
James Madison

“Tüm tiranlıklar içerisinde akla yapılan eziyet en kötüsüdür.”
John Dryden

“Tiranlar üç türlüdür; bir kısmı seçimle iş başına gelirler, bir kısmı silah kuvveti ile
yönetimdedirler. Bir kısmı ise veraset yolu ile tahtı ele geçirirler.”
Etienne de la Boetie

“Sayısız örnek ve deneyimden biliyoruz ki güce sahip olan insanlar, bu gücü
muhafaza etmek için güce sahip olmadıkları zamankinden daha büyük kötülük
yapacaklardır.”
John Trenchard ve Thomas Gordon
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“Devlet insan tabiatının bütün özellikleri ile yansımasından başka bir şey değil midir?
Eğer, insanlar melek olsalardı, o zaman devlete gerek olmazdı. Eğer melekler
insanları yönetselerdi, o zaman da devleti kontrol etmeye ve sınırlamalar getirmeye
gerek olmazdı.”
James Madison

“Bazen insanın kendisini yönetmesine güvenilmemesi gerektiği söylenir. O zaman
insanın başkalarını yönetmesine güvenilebilir mi? Veya insanı yönetmesi için krallar
kılığına bürünmüş melekler bulabilir miyiz? Bırakalım bunun cevabını tarih versin.”
Thomas Jefferson

“Eğer insanlar Tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar
Tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir.”
Jean-Jacques Rousseau

“Güç söz konusu olduğunda, insanlara hiçbir zaman güvenme ve onları kötülük
yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.”
Thomas Jefferson

“Kurtlar dişlerini kaybedebilir, fakat doğalarını kaybetmezler.”
Thomas Fuller

“Eğer insanlar iyi olsalardı, devlet kötü olmazdı.”
William Penn
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“Anayasal Devlet İlkesi, siyasal gücü elinde bulunduran kimselerin bu güçlerini
kötüye kullanabileceklerinin varsayılmasını şart koşar.”
John Stuart Mill

“Herhangi bir devlet sistemini anayasa ile sınırlandırırken ve kontrol ederken, her
insanın hilekar olabileceği varsayılmalı, eylem ve davranışlarında özel çıkardan
başka bir amacının olmayacağı düşünülerek önlemler alınmalıdır.”
David Hume

“Güç yozlaşma doğurur. Mutlak güç, mutlak yozlaşma demektir.”
Lord Acton

“Sınırsız güç yozlaşmaya mahkumdur.”
William Pitt

“Benim politik inancımın temeli şudur: Sınırsız devlet, bir halk meclisindeki veya
aristokratlar konseyindeki çoğunluk yönetimi, oligarşik bir cunta ya da bir imparatorun
yönetimi ile aynıdır. Bunların hepsi eşit derecede keyfi, zalim, gaddar ve her açıdan
kötüdür.”
John Adams

“Parlamentonun onayı olmadan, kralın yetkisine dayanarak, yasaları ve bu yasaların
icrasını iptal etmek gücü sözde kalır ve yasadışıdır.”
İngiltere İnsan Hakları Bildirisi
(Bill of Rights), 1689.
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“Mutlak iktidar arayışında olanlar, bunu iyi oldukları şeyi yapmak için istiyor olsalar
da, aslında yeryüzünde kendi cennetlerini kurmaya çalışmaktadırlar.”
Barry Goldwater

“Bir gücü sınırlayamazsak, o gücün kötüye kullanımını da önleyemeyiz.”
F.A. von Hayek

“İktidar hırsının özü, tüm mevkilerin gücünü her elde toplamaya, açıktan açığa,
yönetim biçiminden bağımsız bir despotizm kurmaya yatkındır. İnsanın yüreğine de
egemen olan, iktidarı kötüye kullanmaya yatkınlık ve bu iktidar açlığının tarafsız bir
gözle değerlendirilmesi, bu savın doğruluğundan emin olmamız için yeterlidir.
İktidarın çeşitli yönetim dalları arasında bölüştürülmesi yoluyla, siyasal iktidarın
kullanımında karşılıklı denetimin gerekliliği, ki her yönetim dalı, başka bir koldan
gelebilecek saldırılara karşı duyarlı, kamu refahının bir bekçisi olacaktır, geçmişte ve
günümüzde edinilen deneyimlerle kanıtlanmıştır. Hatta bir bakıma bu gereklilik
gözlerimizin önünde, bu ülkede kanıtlanmıştır. İktidarın bölüştürülmesinin kabul
edilmesi denli sürdürülmesi de gereklidir.”
George Washington

“Güç ne kadar fazla ise o kadar tehlikelidir.”
Edmund Burke

“Güç, gücü kontrol etmelidir.”
Montesquieu
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“Yasama iktidarı, yapacağı baskı yasalarını yine kendisi baskı yaparak uygularsa o
yerde özgürlük kalmaz. Yargı yasama ile birleşmişse, kişinin ne canı ne de özgürlüğü
güvencede olur, çünkü yargıç aynı zamanda yasa koyucudur ve keyfince karar
verebilir. Yargıç yürütme iktidarına sahipse, yargıç bir zorba olur.”
Montesquieu

“Eğer tek bir insan ya da tek bir makam aynı zamanda, ister soylu , ister demokrat
olsun, hem yasa çıkarmak, hem devletle ilgili kararları yerine getirmek, hem de özel
kişiler arasındaki anlaşmazlıklar ve işlenen suçlar hakkında yargı kararları vermek
kudretine sahip olsaydı, genel bir felaket olurdu bu...”
Montesquieu

“Her gücü kendi sınırları içinde tutabilecek bir düzenleyici güce gerek duyulur.”
Montesquieu

“Devletin yasama ve yürütme güçleri, yargılama gücünden ayrı ve bağımsız
olmalıdır.”
Montesquieu

“Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin aynı ellerde toplanması kesinlikle despotik bir
devleti ifade eder.”
Thomas Jeferson
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“Bütün insanlar yaradanları tarafından yaşam, özgürlük ve mutluluğun elde edilmesi
haklarına eşit bir şekilde sahip olarak doğmuşlardır. Devletler bu hakların güvence
altına alınması için yönetilenlerin mutabakatı sonucunda kurulmuştur. Bu hakları ihlal
eden ve koruyamayan bir devlet sözkonusu olduğu zaman, halkın devlet yönetimini
değiştirmeye, kaldırmaya ve yeni bir devlet kurmaya hakkı vardır.”
Thomas Jefferson

“Böl ve Yönet”
(Divide et impera.)
Latin Atasözü

“Tarih bize özgürlük için en büyük tehlikenin gücün tek bir elde toplanması olduğunu
öğretmiştir. Devlet, özgürlüğümüzün korunması için gereklidir. Fakat gücün politik
ellerde toplanması, özgürlüğümüz için bir tehlikedir. Özgürlüğümüzün korunması için
devletin gücünün sınırlanması ve paylaştırılması gereklidir.”
Milton Friedman

“Ne zaman ki yöneticiler egemenliği tekeline alır, egemenliği toplumdakilerle
paylaşmak istemez, herkesin dizginini çeker, mali olanaklarla diğerleri üzerinde etkin
olma yoluna gider. İşte o zaman insanlar “gaza ve ganimetlere” koşmak istemezler,
tembelleşirler, güçlerini yitirirler, köleleşmeyi kabullenirler, onlardan sonra gelen
kuşaklar da aynı yolda gider. Egemenin bekçiliğini, koruyuculuğunu ve destekçiliğini
yaparak aldıkları ücretten başka bir şey düşünmez olurlar, o zaman devlet gücünü
yitirir, devlet ihtiyarlık, güçsüzlük dönemine girer.”
İbn Haldun
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“Devletin faaliyet alanı sınırlandırılmalıdır. Devletin başlıca görevi, kanun ve düzeni
sağlamak, özel teşebbüslerin kendi yürürlüğünü temin etmek ve rekabetçi piyasaları
teşvik etmek suretiyle özgürlüğümüzü korumak olmalıdır. Özgürlüğün korunması,
devletin gücünün sınırlandırılması ve desantralize edilmesi ile mümkündür.”
Milton Friedman

“Güç her zaman kontrol altında tutulmalıdır.”
William Proxmire

“Devletin yasama ve yürütme güçleri, yargılama gücünden ayrı ve bağımsız
olmalıdır.”
Virginia İnsan Hakları Bildirisi

“Hakların güvence altına alınmadığı kuvvetler ayrılığının yapılmadığı bir toplumda
anayasa yoktur.”
Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
(26 Ağustos 1789, Madde 16)

“Devletin güç ve yetkilerine gem vurmak”
(Bridling the passions of the sovereign)
18. Yüzyıl Sloganı

“Siyasal düşüncedeki 19. ve 20. yüzyıl safsatası, seçim sisteminin gerçekte devletin
gücünü kontrol altına almak hususunda yeterli olduğu varsayımına dayanıyordu.
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Periyodik ve serbest seçimler konusunda anayasal güvenceler olduğu sürece devlet
faaliyetlerinin alanı ve kapsamının kontrol altına alınabileceğine inanılıyordu. Seçim
sistemlerindeki sınırlamaların devleti ifade edilen “sosyal sözleşme” içerisinde
tutmadığını, ancak yüzyılın başlarında anlamaya başladık.”
James M. Buchanan

“İnsanın doğal özgürlüğü, insanın ya da insanlardan oluşan bir yasama organının
veya herhangi bir üst otoritenin egemenliği altına girmeksizin yeryüzünde özgür
olması demektir. İnsanın doğal özgürlüğü sadece doğal hukukun egemen olması
anlamına gelir. İnsanın toplum yaşamında özgür olması demek, anlaşma dışında
oluşturulmuş hiçbir yasama gücünün egemenliği altına girmemesi demektir.”
John Locke

“Yasal Gizlilik kavramı, bürokrasinin önemli bir keşfidir. Bürokrasi, hiçbir şeyi gizlilik
kadar fanatik bir tarzda savunmaz.”
Max Weber

“Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla bağışlayabiliriz. Gerçek trajedi, aydınların
aydınlıktan korkmasıdır.”
Eflatun

“Yönetim halkın, ulusun ya da kamuoyunun ortak yararı, savunması ve güvenliği için
kurulmuştur.”
Virginia İnsan Hakları Bildirisi(Md.3)
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“Özgürlüklerin bizim ve varislerimiz için ebediyen, kesin ve değişmez bir mülk
olduğunu, krallığımızın tüm özgür kişilerine kabul ettirdik.”
Magna Carta Libertatum

“Sivil yönetimde açık seçik davran.”
Lao-Tzu

“İnsanı yönetip kutsala hizmet ederken, sadelikten üstün yönetim yoktur. Yalnız
sadelik işleri hızla iyileştirir; hızlı iyileşme, gücü çoğaltır.”
Lao-Tzu

“Hakların güven altına alınmadığı, kuvvetler ayrılığının yapılmadığı bir toplumda
anayasa yoktur.”
Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (Md. 16)

“Devlet, belirli sayıda insanın birleşerek toplumu oluşturması konusunda anlaşması
ile doğmuştur. İnsanlar eğer anlaştıkları kuralları, yani hukuku ihlal ederlerse
kendilerinin cezalandırılabilecekleri konusunda da anlaşmışlardır.”
John Trenchard & Thomas Gordon

“Bütün güçlerin –yasama, yürütme ve yargı- ister babadan oğula, ister atama yoluyla
ve isterse seçim yoluyla bir kişinin, birkaç kişinin, veyahutta çok sayıda kişinin elinde
toplanması tiranlıkdan başka bir şey değildir.”
James Madison
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“Bazı insanlar anayasaların önünde saygıyla eğilir, onları yalnızca bir sığınak gibi
görür ve el sürülemeyecek kadar kutsal sayar. Anayasaları yazan eski kuşak
insanlara insanüstü bir bilgelik atfeder ve onların yazdıklarının hiçbir zaman
değiştirilemeyeceğini kabul eder...Kuşkusuz, biz anayasalarda ve yasalarda sık sık
ve denenmemiş değişiklikler yapılmasını savunuyor değiliz, ama biz aynı zamanda
yasaların ve kurumların insan aklının ilerlemesiyle el ele gitmesi gerektiğini
biliyoruz...Yeni keşifler yapıldıkça, yeni hakikatlar aydınlığa çıktıkça ve koşulların
değişmesiyle birlikte tarz ve görüşler de değiştikçe, kurumların da ilerlemesi ve
zamana ayak uydurması gerekir.”
Thomas Jefferson

“Bireysel özgürlükleri korumada bir anayasanın etkinliği, yalnızca ekonomik ve politik
gücün dağılımına değil, aynı zamanda korunması öngörülen halkın siyasi kültürüne
de dayalıdır.”
John Gray

“Hiçbir anayasa, eğer ekildiği toprak tiranlık veya barbar kültürüyle beslenmişse,
yeşermez, hatta kök bile salmaz.”
John Gray

“Benim kafamda şekillendirdiğim ideal toplumda formel bir politik düzen ve yapı
olmadan iyi tanımlanmış, karşılıklı saygıya dayalı ve haklara sahip bireyler işbirliği
yapabilirler. Oysa gerçek yaşamda bireylerin kabul edilebilir ve fonksiyonel nitelikte
işleyen bir anarşi içinde yaşamayacaklarını biliyorum. Bu gerçek karşısında, insanlar
mümkün olduğu kadar ideal serbest topluma yakın bir düzende yaşamak için yasalar
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yapılması ve uygulanması konusunda anlaşırlar. Bu bağlamda kendimi anayasacı ve
sözleşmeci olarak görüyorum.”
James M. Buchanan

“Anayasacı-sözleşmeci yaklaşımı savunan biri, libertarian anarşist ve kollektivist –
sosyalist yaklaşımları savunanların ortasında bir yer işgal eder. Libertarian anarşist,
bireyler arası ilişkilerin doğal bir şekilde varlığına ve herhangi bir yasanın gerekli
olmadığına inanır. Kollektivist –sosyalist ise siyasal süreç tarafından kontrol
edilmeyen insan faaliyetlerinin kaoslar yaratacağına inanır. Anayasacı-sözleşmeci
yaklaşım ise ‘Anarşi ile Leviathan arasında’ bir yerde bulunur, ancak her ikisinden de
kaçınmak gereğini belirtir.”
James M. Buchanan

“Büyük bir çoğunluk da olsa, bir ülkenin vatandaşları eğer anayasa adı verilen bir
sözleşme ile devletin egemenliği altına girerlerse... ve doğal haklar ihlal edilirse bu
sözleşme yasal değildir ve geçersizdir.”
Lysander Spooner

“Sözleşmeci temele dayanmayan bir yasa meşru ve adil değildir.”
James M. Buchanan
“Anayasacı ve sözleşmeci yaklaşımı savunuyorum. Bir anayasacı olarak, düzen için
kuralların gereğine, bir sözleşmeci olarak da bireyler arasında anlaşmanın önemli
olduğuna inanıyorum.”
James M. Buchanan
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“Kendimi felsefi bir anarşist olarak görüyorum. Benim kafamda şekillendirdiğim ideal
toplumda formel bir politik düzen ve yapı olmadan iyi tanımlanmış, karşılıklı saygıya
dayalı ve haklara sahip bireyler işbirliği yapabilirler. Oysa gerçek yaşamda bireylerin
kabul edilebilir ve fonksiyonel nitelikte işleyen bir anarşi içinde yaşamayacaklarını
biliyorum. Bu gerçek karşısında, insanlar mümkün olduğu kadar ideal serbest
topluma yakın bir düzende yaşamak için yasalar yapılması ve uygulanması
konusunda anlaşırlar. Bu bağlamda kendimi anayasacı ve sözleşmeci (contractarion)
olarak görüyorum. Anayasalcılığı savunuyorum çünkü, serbest toplum düzeninin
kurallarının farklı aşamalarda ve farklı süreçlerde belirlenmesi ve oluşturulmasına
inanıyorum. Uzlaşmacı/sözleşmeci perspektifi savunuyorum, çünkü bana göre
bireyler liberal düzenin kuralları üzerinde anlaşabilirler.”
James M. Buchanan

“Sözleşmelere saygı duyulan bir hukuk sistemi içerisinde yaşamak istiyoruz.”
James M. Buchanan

“Meşru bir devlet, bireylerin gönüllü olarak kendi haklarının korunması için anlaşmış
oldukları bir sigorta şirketidir. Devlet bu gönüllü karakteri ile yangına veya deniz
kazasına karşı koruma amacıyla oluşturulmuş bir kuruma benzer. Birey sigorta
şirketine müracaat etmeden ve primlerini ödemeye başlamadan önce sigorta
şirketinin durumunu incelemeye başlayacak, kurumun kendisine ne söz verdiğine ve
ödeyeceği prim tutarına bakacaktır. Bir kimse tüm bu konuların tatmin edici ve
inandırıcı olduğuna kanaat getirdikten sonra şirketle bir sözleşme imzalayacaktır.
İnsan, sahip olduğu gemilerin ve konutların sigorta edilmesi gibi, sahip olduğu tüm
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mülkiyetlerin, özgürlüklerin ve kendi yaşamının sigorta edilmesi konusunda Politik
Sigorta Şirketi, yani Devlet ile bir sözleşme imzalayabilir.”
Lysander Spooner

“Devlet gerçekte, sözleşmenin bir sonucu olarak değil, kuvvetin bir sonucu olarak
ortaya çıkmıştır.”
William Godwin

“Soru: Bütün devletler bir sözleşmeye dayalı olarak mı kurulmuştur? Cevap: Hayır.
Bazı soyguncular ve tiranlar devleti zorbalıkla kurmuşlardır. Fakat doğru olan ilke
sözleşmedir. Bütün milletler devleti sözleşme temeli üzerine dayalı olarak
kurmalıdırlar.”
John Leland

“Anayasacılığı ve sözleşmeciliği savunan birisi için ideal olan anarşi ve Leviathan
arasında bir yerdir. Anarşiden de Leviathan’dan da kaçınılmalıdır.”
James M.Buchanan

“Toplum özünde bir sözleşmedir.”
Edmund Burke

“Aklın mevcut olduğu her yerde bir ahlaki düzen vardır.”
Jean Jacques Rousseau
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“Devletin tüm görevi suçu önlemek ve sözleşmeleri muhafaza etmektir.”
William Lamb Melbourne

“Devlet meşru gücünü, yönetilenlerin yönetenler konusundaki mutabakatından alır.”
Thomas Jefferson

“Anayasalar genel hükümlerden oluşmalıdır; çünkü, muhtemel değişiklikler hesap
edilemeyeceğinden anayasalar devamlı yürürlükte kalacak şekilde düzenlenmelidir.”
Alexander Hamilton

“İnsan insanın kurdudur.”
(Homo Homini lupus. )
Plautus

“Parlamentonun genel onayı olmadıkça, hiç kimsenin ödünç para, bağış, vergi,
herhangi bir armağan vermeye ya da buna benzer bir ödemede bulunmaya
zorlanmasını ve böyle bir ödemede bulunmayı reddetti diye kimsenin sorguya
çekilmemesini,

yemin

etmeye

cebredilmemesini,

hücreye

kapatılmamasını,

tutuklanmamasını ya da başka bir biçimde eziyet çektirilmemesini ve rahatsız
edilmemesini yüce Majestelerinden rica ediyoruz.”
İngiliz Haklar Bildirisi

“Vergi tarh ve tahsil işinin idaresine de büyük itina göster ve takip et. Çünkü verginin
düzeltilmesi suretiyle vergi yükümlülerinin sağlıklı ve iyi bir duruma kavuşturulmaları,
diğerlerinin de sağlıklı ve iyi bir duruma kavuşturulması demektir. ... Memleketin

18

imarına sarf edeceğin emek, vergi toplamaya harcayacağın himmet ve gayretten
fazla olmalı. Zira ödeme gücü ancak ülkenin kalkınması ile elde edilebilir.
Kalkınmasız vergi toplamak isteyen kimse ülkeyi harabeye çevirir. Halkı helak eder,
defteri de pek kısa zaman içinde dürülüp kapanır.”
Hz. Ali

“Ünlü Kral III.William zamanında tüm taşınmaz mallar bir değerlendirmeden
geçirilmişlerdir. Toprağın verimi arttığı halde, temel vergi her zaman aynı kalmıştır;
Bu yüzden kimse kendini eziliyor hissetmez, kimse de şikayette bulunmaz. Köylünün
ayakları tahta ayakkabı içinde soyulmaz. Köylü beyaz ekmek yer, iyi giyinir; ne
hayvan sayısını artırmaktan ve de damını kiremitle kaplatmaktan çekinir. Gelecek yıl
bu yüzden daha fazla vergi vermek korkusunu duymasına gerek yoktur.”
Voltaire

“Hiçbir şey devletin parasını harcamaktan daha kolay değildir. Çünkü devletin parası
hiç kimseye aittir.”
Calvin Coolidge

“Güçlü devlet, memurları çok olan devlet değildir; güçlü devlet, harcamaları çok fakat
iki yakası bir araya gelmeyen devlet değildir.”
Turgut Özal

“Roma imparatorluğu hazineden aşırı harcama yapan basiretsiz imparatorlar
yüzünden çöktü.”
Diego de Saavedra Fajarda
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“Vergiler halka göre genellikle kötü, devlete göre ise iyidir; vergiler halk için daima
aşırı; devlet için daima yetersizdir.”
Juan de Marina

“Ölüm ve vergi... Her ikisi de bu dünyada kesindir.”
Benjamin Franklin

“Hiç şüphe yoktur ki, vergileri savaşta olduğu kadar barış zamanlarında da
yükseltmek halkın vergilere karşı tepki göstermesini haklılaştırır.”
Adam Smith

“Bu topraklarda genellikle vergi yetiştirilir.”
Charles Dudley Warner

“Maalesef çok az insan, devletin kendi parası ve aynı şekilde kendine ait gücü
olmadığını anlamıştır. Devlet sahip olduğu gücü toplumdan alır ya da zaman zaman
gaspeder. İster verilsin, ister zorla alınsın, tüm devlet gücü, toplumu daha güçsüz
bırakır.”
Albert J.Nock

“En iyi olan bütçe, denk bütçedir.”
Adam Smith
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“Bütçe açıkları, temsilcilerimizi vergilemeden harcamaya yönelttiğinden sorumsuzluk
yaratıyor.”
Milton Firiedman

“Devlet de, bir aile gibi bir yılda kazandığından daha fazlasını harcayabilir. Ancak
bunun sonu darülacezeye gider.”
Franklin D.Roosevelt

“Politikacılar, kamu harcamalarını artırmak ve vergilemeden kaçınmak eğilimindedir.
Denk bütçe kısıtlamalarının kaldırılması politikacılara bu konuda tam bir yetki sağlar.”
James M.Buchanan

“Devletin parası vergilemeden harcanıyor. Vergilemeden harcamak, temsilsiz
harcamak kadar kötüdür.”
Woodrow Wilson

“Yıllık gelir yirmi paund, yıllık harcama ondokuz nokta dokuz, sonuç mutluluk. Yıllık
gelir yirmi paund, yıllık harcama yirmi nokta altı, sonuç sefalet.”
Charles Dickens

“Bütçe denkleştirilmeli, hazine tekrar doldurulmalı, devlet borcu azaltılmalı, devlet
yöneticilerinin haddini bilmezliği ıslah ve kontrol edilmeli.”
Marcus Tullius Cicero
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“Mali devletin vergiler ve sübvansiyonlar yoluyla gelir dağılımını değiştirebileceği ve
toplumda reform yapabileceği inancı kesinlikle başarısızlığa uğramıştır.”
Peter Drucker

“Sosyal değişimi devlet harcamaları yoluyla sağlama düşüncesini terk mi etmeliyiz?
Peter Drucker

“Vergilendirme gücü, yok etme gücüdür.”
Oliver Wendell Holmes

“Devletin ister vergiler, ister borç alma yoluyla olsun, para toplama yeteneğinin
sınırları olduğunu yeniden kabul
edecek miyiz?”
Peter Drucker

“Vatandaşların veya temsilcilerin onayı olmaksızın hiçbir vergi konulmamalıdır.”
Pul Vergisi Kongresi Deklerasyonu (1765)

“Temsilsiz vergileme tiranlıktır.”
James Otis
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“Bizzat kendilerinin ya da temsilcilerinin rızaları olmadan vatandaşlar üzerine vergi
yüklenmemelidir. Bu bütün İngilizlerin şüphe edilmeyecek hakkı ve bütün insanların
vazgeçilemeyecek derecede gerekli bir özgürlüğüdür.”
19 Ekim 1765 Pul Vergisi Yasası Kongre Kararı

“Özgür insanların topraklarının parlementoda kendi isteklerinin dışında vergilenmesi
doğru değildir.”
Edward Coke

“Vergi konuları üzerinde düşük vergiler konduğunda, bu vatandaşların çalışma ve bir
şeyler yapma arzularını geliştirir. Düşük vergiler sonucunda, kültürel teşebbüs büyür
ve gelişir. Kültürel teşebbüsün büyümesi ile birlikte yükümlülere tarhedilen vergi
matrahı genişler. Netice olarak, kişisel matrahların toplamı ile vergi geliri artmış olur.”
İbn Haldun

“Yüksek vergi oranları, bazen vergiye tabi malların tüketimini azaltmak ve bazen vergi
kaçakçılığını teşvik etmek suretiyle, düşük vergi oranlarıyla sağlanacak hasıladan
daha düşük bir hasılat sağlar.”
Adam Smith

“Gerekli olduğundan fazla vergi tahsil etmek yasal hırsızlıktır.”
Calvin Coolidge

“Sınırsız vergileme gücü, neticede tahrip etme gücüne sahiptir.”
John Marshall
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“Devlet organize bir eşkiyalıktan başka nedir ki? Vergileme sınırsız bir hırsızlıktan
başka nedir? Savaş, özel polis kuvvetlerinin yapamayacağı ölçüde büyük bir
katliamın devlet tarafından yapılması değil midir? Zorunlu askerlik kölelikten başka
nedir?”
Murray Rothbard

“Kral din alimi ile bir görüşme yapıyordu ve sordu: -“Benim devletim yeterli paraya
sahip olmadığı zaman hizmetleri sunabilmek için ne yapmalıyım? Din alimi cevap
verdi: “Eski zamanlarda uygulandığı gibi halkın ürettiğinden onda bir vergi al.” Kral
cevap verdi: “Onda iki bile yetmiyor,” Din alimi:
O zaman vergileri düşür. İnsanları arazi üzerinde çalışmaları için teşvik et. Vergi
oranlarını düşürmek, vergi gelirlerini artırmak demektir. Herkes yeterli gelire sahip
olunca devlet de yeterli gelire sahip olur. Halkın yeterli geliri olmazsa devlet nasıl
yeterli gelire sahip olabilir?
Ni Hua-Ching

“Fazla vergi almak hırsızlık demektir.”
Ni Hua-Ching

“Az bir borç insanı borçlu; büyük bir borç ise insanı düşman yapar.”
Seneca

“Para genellikle bir mübadele aracı olarak kabul edilir, fakat bir toplumda sadece tek
bir para olmalı düşüncesi doğru değildir.”
Friedrich A. von Hayek
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“ ‘Kötü para iyi parayı kovar’

şeklinde ifade edilen Gresham Kanunu’nun yanlış

anlaşılması parada devlet tekelinin zorunlu olduğu fikrini yaygınlaştırmıştır.”
Friedrich A. von Hayek

“Enflasyonun sonucunda kontrollü ve yönlendirilmiş bir ekonomiye doğru gitmekten
kaçınmanın ve nihai olarak medeniyetin korunmasının tek yolu hükümetlerin para
arzı üzerindeki yetkilerini ortadan kaldırmak olacaktır.”
Friedrich A. von Hayek

“Para politikasında parasal istikrar için en anlamlı kriter önceden tahmin edebilme
(predictability) kriteridir.”
James M. Buchanan

“Para arzının kontrolünü belirli politik amaçlar için bir araç olarak kullanmak, fiyat
mekanizmasının işleyişini mahvederek bireylerin beklentilerini olumsuz yönde etkiler.”
Friedrich A. von Hayek

“Modern devletin büyümesini kolaylaştıran nedenlerden birisi para basmak olmuştur.”
Friedrich A. von Hayek

“İnsanların istediği parayı serbestçe seçmelerine niçin izin vermiyoruz? Bireyler frank,
sterlin, dolar, mark veya altın satın alma ve satma konusunda karar verme hakkına
sahip olmalıdırlar. Devletin para basmasına bir itirazım yok, fakat devletin para
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tekelini elinde bulundurmasının ve para türlerini sınırlama yetkisinin tamamen zararlı
olduğuna inanıyorum.”
Friedrich A. von Hayek

“Bu ülkedeki en büyük tehlike para tekelidir.”
Woodrow Wilson
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