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1. KAMU EKONOMİSİ ANALİZİ – DOKTRİNER GÖRÜŞLER
Kamu maliyesi, ya da daha güncel deyişiyle kamu ekonomisi, iktisadın bir alt disiplini
olmakla birlikte, diğer birçok disiplin ile de yakından bağlantısı olan bir alandır. Kamusal karar alma
süreçlerinin yapısı ve işleyişi dolayısıyla siyaset bilimiyle; kamu ekonomisinde bireyin davranışları
dolayısıyla psikoloji ve sosyal psikolojiyle; içinde yer aldığı toplumun kültürü, gelenekleri ve
toplumsal dinamikleri dolayısıyla sosyolojiyle; içerdiği normatif kuralların gerektirdiği adalet
normları dolayısıyla etik, felsefe ve hukuk ile kamu kurumlarının etkin çalışma ilkelerini yakından
izleme gereği dolayısıyla kamu yönetimi disiplinleri ile birçok kesişme alanı vardır. Bu bölümde,
kamu ekonomisi disiplininin araştırma yöntemleri kendi sınırlan içinde tartışılacaktır, ancak bu
disiplinin ardında yatan farklı doktrinler ele alındığı zaman zorunlu olarak bu kesişme alanları
gündeme gelmektedir. Ayrıca, kamu ekonomisini örgütleyen kurum olan devletin nasıl farklı
biçimlerde onaya çıktığı ve bu durumun bizim inceleme alanımız olan kamu ekonomisini nasıl
etkilediği de bu bölümde üzerinde durulan konular olacaktır.
Devlet, bir siyaset bilimci için ya da bir hukukçu için farklı bir anlam ifade edebilir; ancak,
bir iktisatçı veya maliyeci gözü ile bakıldığı zaman, kamu kesiminin örgütlendiği kurum olan devlet,
ekonomide belirli işlevleri olan bir üretim ve finansman birimidir. Bu işlevlerin neler olduğu, kamu
ekonomicisinin sahip olduğu doktriner bakışa göre değişmektedir. Devlete ekonomide çok küçük bir
rol yükleyen minimal devlet anlayışından, devletin bütün ekonomiyi örgütlemesi gerektiğini düşünen
kolektivist devlet anlayışına kadar farklı yaklaşımlar altında ortaya çıkan çeşitli devlet modelleri
vardır.
Bu yaklaşımları, devletin ve kamu ekonomisinin işleyişinin anlaşılmasında kullanılan teori ve
modellerin dayandığı 3 temel paradigma 1 olarak sınıflandırmak mümkündür. Bunları neoklasik
paradigma, kamusal seçiş paradigması ve Marksist paradigma olarak ayırabiliriz. Neoklasik
paradigmada devlet piyasa aksaklıklarını düzeltme görevi olan bir iyi devlet olarak ele alır.
Kamusal seçiş paradigması ise, devleti, her biri kendi çıkarları için çalışan politikacı ve
bürokratlardan oluşan bir alan olarak modelleştirmektedir. Marksist paradigmaya göre, devlet,
sermaye sınıfının ideolojisinin ve çıkarlarının korunması ve sürdürülmesi için bir araç olma
niteliğindedir.
Gerek iktisat, gerekse siyaset bilimi doktriner tarihi içinde, ilk iki paradigmayı besleyen ve
kökleri 17. yüzyıl siyaset felsefesine kadar uzanan çeşitli düşünsel gelenekler mevcuttur. Bu
gelenekler başlıca faydacı gelenek ve söz-leşmeci gelenektir. Aşağıda bu iki gelenek incelendikten
sonra faydacı geleneğe dayalı marjinalist ve neoklasik paradigma, sözleşmeci geleneğe dayalı
kamusal seçiş paradigması ve kurumsala iktisat ve son olarak Marksist paradigmanın kamu
ekonomisinde nasıl temsil edildiği konulan ele alınacaktır.

Paradigma terimi, ilk kez T.Kuhn tarafından kullanılan tanımıyla, 'bir bilimsel topluluk
tarafından kabul edilmiş yöntem, varsayımlar, değerler kümesi' anlamına gelmektedir.
1
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1.1.Sosyal Sözleşmeci Gelenek
Devlet neden vardır ve neden olmalıdır sorusunun cevabı, bazı 17. ve 18. yüzyıl batı
filozofları tarafından sistematik olarak incelenmiş ve aralarında önemli farklar olmakla birlikte,
sosyal sözleşme fikrine dayanarak ortaya çıkmıştır. Bu filozoflar, Hobbes, Locke ve Rousseau'dur.
Thomas Hobbes, 17. yüzyılda yaşamış bir İngiliz filozofudur. Ünlü eseri Leviathan'da
devletin (Monarşik devletin) neden gerekli olduğunu inceler. Hobbes'a göre, toplumlann doğal
durumu anarşi durumudur. Hayat insanlar için kötü, acımasız ve kısadır. Bu durumdan kurtulmak
için bir egemen gücün boyunduruğuna ihtiyaç vardır. İnsanlar bütün haklarını, toplumda güvenliği
sağlaması için kendi iradeleri ile bu egemen güce (Monark'a) bırakmalıdırlar. Bu bir tür sözleşmedir
ancak; bu sözleşmenin uzlaşma ile mi yoksa güç kullanarak mı olduğunun önemi yoktur.
John Locke ise yine 17. yüzyılda yaşamış bir İngiliz filozofudur. Locke da devletin temeli
olarak sözleşme kavramı üzerinde durmuştur. Ancak, Locke'un sözleşme anlayışı Hobbes'un
anlayışından oldukça farklıdır. Locke'a göre, insanlar doğuştan özgür ve eşittirler ve doğal
hakları vardır. Monarkın mutlak bir egemenliği yoktur. Hiçbir egemen güç bu hakları ortadan
kaldıramaz. Bu hakların başında mülkiyet hakkı gelmektedir. Rasyonel bireyler bu haklarını
korumak için devleti oluşturmuşlardır. Vergiler sadece devletin bireyleri koruması karşılığında
meşrudur. Locke, etkileri günümüzde de devam eden kurucu (constructivist) yaklaşımın
temellerini atmıştır. Bu düşünce, siyasi kurumların ve siyasi yapıların evrimci bir şekilde
kendiliğinden geliştiği yönündeki kendiliğindencilik anlayışına karşı, insan iradesinin ürünü
oldukları görüşüne dayanmaktadır.
Jean- Jacques Rousseau ise, 18. yüzyılda Fransa'da yaşamış bir filozoftur. Rousseau da
sosyal sözleşme üzerine yazdıysa da, O'nun sözleşme anlayışı Hobbes ve Locke'dan çok
farklıdır. En başta, Hobbes ve Locke'un bireyci olmalarına karşılık Rousseau kolektivist bir
filozoftur. Rousseau için de özgürlükler önemlidir ancak; bireyleri bir yanıyla kendi özel
iradelerine sahipken diğer yanıyla da genel toplumsal bir iradeye tâbi olduklarını kabul eder.
Bu genel iradeye tâbi olmak insanları özgür kılacaktır. Rousseau, bu genel iradeyi temsil eden
bir egemen güç fikrini kabul eder. Rousseau'ya göre, bu güç toplumun iyiliği için çalışan bir
güçtür ve hiçbir zaman hata yapmaz. Hobbes ve Locke'daki doğal durum yerine, Rousseau'da
toplumsal anlaşma durumu vardır. Bireylerin bir ulusa ait olması fikri ilk defa Rousseau ile
ortaya çıkmıştır.
Hobbes'dan ve Locke'dan itibaren gelişmiş olan liberal düşünceye dayalı sözleşmeci
siyaset felsefesi akımları, kurumların insanın iradesiyle kurulduğu siyasi ve ekonomik yapıları
incelemektedir. Kamusal seçiş teorisi de böyle kurucu bir siyaset felsefesi temeline
dayanmaktadır. Ancak, bütün liberal siyaset felsefesi, kurumların gelişimi konusunda böyle
kendiliğindenci değildir. Liberal filozof ve iktisatçı Hayek için kurumlar kendiliğinden
doğarlar; insanlar tarafından kasıtlı ve bilinçli olarak kurulmazlar, çünkü insanların bilgisi ve
rasyonelitesi sınırlıdır. Toplumların evrimi içinde bazı kurumlar hayatta kalır ve güçlenir;
bazıları ise yok olur.
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1.2.Faydacı Felsefe
Faydacı (utilatarian) felsefe bugün kullandığımız anlamda bütün refah iktisadının ve
büyük ölçüde normatif kamu ekonomisinin temelinde olan felsefedir. Faydacı felsefe, hem bir
ahlâk felsefesidir, hem de kamu politikalarının değerlendirilmesi için bazı kriterler sunar
(Sheng, 2004). Böylece kamu politikalarının değerlendirilmesini ahlâki temellerde yapar ancak,
ahlâki olanın ne olduğu sorusu günümüze kadar devam eden birçok tartışmaların konusu
olmuştur.
'En basit anlamıyla faydacılık, ahlâk bakımından doğru eylem ya da politikanın,
toplumun üyelerine en büyük mutluluğu getiren eylem ya da politika olduğunu savunur
(Kymlicka, 2004: 13)
Faydacı felsefenin bir doktrin olarak kurucusu Jeremy Bentham'dır. Faydacı felsefenin
temelinde hazcılık (hedonizm) vardır. Hazcılık, eski Yunan Epiküryen felsefesine kadar
dayanan bir düşüncedir. Faydacı görüşe göre insan davranışlarını dürtüleyen iki temel etken
vardır: haz ve acı. İnsan, zevki maksimum kılmaya ve acıdan kaçmaya çalışır. Faydacılığın bir
ahlâk felsefesi olması için 'iyi olan nedir?' sorusuna cevap vermesi gerekir. Faydacı felsefede
iyi olan en çok mutluluk ve haz verendir. Bentham'a göre, 'en fazla sayıda kişiye en fazla
mutluluk sağlayan' bir durum iyidir.
Faydacı felsefenin diğer ilkeleri, sonuçculuk ve toplam faydanın en-çoklaştırılmasıdır.
Sonuçculuk ilkesine göre, bir durumun sonuçları iyi ise bu durum iyidir. Bir durum, sürecin
işleyişine değil, sonucuna bakarak değerlendirilir. Toplam faydanın ençoklaştırılması ilkesine
göre ise bir toplumun refahı, bu toplumu oluşturan bireylerin tek tek faydalarının toplamım
eşittir. Bir durumdan bazı bireyler zarar görse de faydalananların yararı daha yüksekse, bu
durum tüm toplum için iyi kabul edilir.
Bu ilkeler gerek teknik olarak (faydayı nicel olarak ölçmek mümkün değildir) ve
gerekse ahlâki olarak (çoğunluğun haz duygulan, azınlığın acılar pahasına tatmini
meşrulaştırılmaktadır) oldukça eleştirilmiştir.
Faydacı görüşün kurucusu Bentham olsa da en çok geliştiren ve günümüzde kullanılan
şekline yakın hâle getiren filozof John Stuart Mill'dir. Mill, faydacılığa biraz daha ahlâki bir
içerik yükleyerek, faydacı felsefeyi sadece fiziki haz yerine kültürel ve entelektüel haz
doğrultusunda genişletmiştir. Diğer insanlara sempati duyma, onların duygularına karşı duyarlı
olma dürtüsü geliştirilebilirse, faydacılık toplumsal refahı değerlendirmek için bir kriter
oluşturabilir. Bu da, Mill'e göre, eğitim ile mümkündür. Mill'in ahlâk felsefesinde özgürlük çok
önemlidir, insanların kendi özgür iradeleri geliştirilirse, baskı altında olmadan toplumsal
kuralları oluşturabilirler. Benthamcı tarzda faydayı ölçmek mümkün değildir ancak; Mill
faydayı nicel değil, nite bir kavram olarak ele almıştır (Gray - Smith, 1991).
Faydacı felsefe, faydayı ölçme sorunları olsa da, etkileri günümüzde de devam eden bir
sosyal politikaların değerlendirme yaklaşımıdır. Refah iktisadının faydacı temelleri çok
güçlüdür, ancak, yeni refah iktisadı faydanın ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olduğunu değil,
9

sadece sıralanabilir olduğunu kabul etmektedir.
Faydacı felsefeye dayanan refah iktisadı geleneksel olarak faydaların ölçülmesi ve
karşılaştırılması temeline dayanmaktaydı (kardinal fayda), ancak Lionel Robbins'in (1931)
geliştirdiği yeni refah iktisadı, artık, faydaların karşılaştırılması yerine sadece sıralanabileceği
(ordinal fayda) kabulüne dayanmaktadır. Bu farkın neden bu kadar önemli olduğu, ulaşılan
sonuçlara bakarak değerlendirilebilir. Bu sonuçlar arasında, kamu maliyesi için en önemli olanı,
bir sosyal refah fonksiyonunun tanımlanıp tanımlanamayacağı ile ilgilidir. Kardinal fayda
yaklaşımında, geleneksel faydacı görüşün benimsediği gibi, faydaları toplayarak en yüksek
faydayı gösteren sosyal durumu seçebiliriz. Ancak, faydaların sıralanması söz konusu olduğu zaman,
bu sorun bu kadar basit bir şekilde çözülememektedir. Arrow'un geliştirdiği (1954) 'imkânsızlık
teoremi' bireysel sıralamalardan, belirli ilkeleri sağlamak koşuluyla, toplumsal bir sıralamaya
varılamayacağını göstermiştir. Arrow'un bu teoreminden sonra, gelişmeye başlanan 'sosyal seçiş'
(social choice) yaklaşımı, bu ilkelerden hangisini veya hangilerini gevşeterek bir toplumsal refah
fonksiyonu oluşturulabilir arayışı içinde, günümüzde hâlâ şekillenmeye devam etmektedir.

1.3. Marjinalist Temeller
1870'ler iktisadi düşünce tarihinde köklü bir dönüşüme işaret eder. Marjinalist iktisadın
farklı yerlerdeki öncüleri, malların değerini açıklamak için aynı kavrama yönelmişlerdir: Fayda.
Başta Jevons olmak üzere, Menger ve Walras, değerin ölçüsünün fayda olduğu ve faydanın
matematik ve aksiyomatik bir temelde incelenebileceği görüşü üzerine bir dizi çalışmalar yaptılar.
Bu iktisatçıların öncülüğünde, marjinalist ekol, Smith, Malthus, Ricardo çizgisindeki klasik politik
iktisadın emek değer kavramı yerine fayda değer kavramını geliştirmiştir.
İlk nesil Avusturya ekolü temsilcileri von Wieser ve Böhm Bawerk, ekolün etkisinin
yayılmasında önemli rol oynadılar. Daha sonraki nesil, von Mises, Hayek ve Schumpeter
öncülerinin görüşlerini daha da geliştirdiler. Bu görüşler, ana hatları ile şöyle sıralanabilir
(Gunning, 1991):
1. Metodolojik bireycilik: iktisadi kararları alan bireydir.
2. Sübjektivizm: Fayda tüketicinin sübjektif değerlendirmesine dayanır.
3. Tümdengelimcilik: Evrensel düzeyde açıklayıcılığı olan hipotezlerin verilerle test
edilmesine dayanan bilimsel yöntem.
4. Bireylerin rasyonel ve özçıkarcı davranışları.
Marjinalist teorinin kamu maliyesi analizi üzerinde birçok etkileri olmuştur. Bu etkiler
en çok şu sorulara aranan cevaplar karşısında ortaya çıkmıştır:
1. Kamu kesiminin büyüklüğü ne kadar olmalıdır?
2. Vergilerin optimal kaynak dağılımını bozmaması için ne yapılmalıdır?
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Marjinalizm, bireylerin herhangi bir maldan elde ettikleri marjinal faydaların, bu malın
üretiminin marjinal maliyetine eşit olduğu noktada kaynak dağılımının optimal olduğu
yolundaki analizin temelini oluşturur. Buradan yola çıkarak, kısmi denge yaklaşımı içinde arztalep modelini ilk defa oluşturan Marshall'dır (1890). Bu modelin kamu ekonomisine
uygulaması da çok fazla gecikmemiştir, ilk kez İtalyan iktisatçıları Viti de Marco ve Pantaleoni,
19. yüzyıl sonunda, marjinalist yöntemin kamu ekonomisine uygulanabileceğini
düşünmüşlerdir.
19. yüzyılın sonunda Wicksell'in, kamu harcamalarının etkin üretim düzeyinin vergiler
ile birlikte ele alınması gerektiği yolundaki çalışmaları, daha sonraları R.Musgrave'in 'Gönüllü
Değişim Modeli'nin (1939) ve Samuelson'ın (1954) geliştirdiği kamu harcamaları analizinin ilk
temellerini oluşturmuşlardır.
Samuelson (1954)'ın kamu harcamaları modelinden çok daha önce, Lindahl (1919) özel
ekonomideki arz talep modelinin kamu ekonomisi versiyonunu yaratarak, kamu mallarının
optimal üretim düzeyi üzerine çalışmıştır. Lindahl'in 2 bireyli modeli daha sonra Samuelson
tarafından genelleştirilmiştir. Ancak her iki modelde de, kamu malları talebinin açıklanması
problemi (bedavacılık sorunu nedeniyle) göz ardı edilmiştir. Etkisi günümüzde de devam eden
bu 'gönüllü değişim' modellerinde, kamu mallarının fiyatı olarak kabul edilen vergi-fiyat ile
kamu mallarının üretim miktarı arasındaki ilişki, bir talep fonksiyonu ortaya çıkarmakta ve
kamu mallarının optimal üretim miktarı, buradan yola çıkarak, tahmin edilmektedir.
Günümüzde, Lindahl-Samuelson geleneğini takip eden iktisatçılar, talep açıklanması
sorununu ortadan kaldırmak için bireylere ne tür dürtüler verilmesi gerektiğini araştırmakta ve
daha çok oyun teorisi tekniklerini kullanmaktadırlar. Bu yaklaşım vergiler ile harcamaları
karşılıklı ilişki içinde ele almaktadır.
Marjinalist iktisadı faydacı felsefe ile birleştirerek, toplumun faydasını ençoklaştıracak
kamu politika araçlarını inceleyen iktisatçı Pigou (1928) olmuştur. Bunlar arasında, negatif
dışsallıkların çözümü için önerilen Pigou vergisi ve artan oranlı vergileme sayılabilir. Pigou'nun
kamu maliyesi teorisi, genel olarak, marjda faydaların maliyetlere eşitleneceği marjinal noktada
refahın ençoklaşacağı görüşüne dayanmaktaydı.
Ele alınan konuların kapsamı sanayi sonrası toplumun karmaşıklaşan yapısına paralel
olarak son derece çeşitlenmiş ve genişlemiş olmasına ve kullanılan matematik araçlar çok
gelişmiş olmasına rağmen, marjinalist köklere dayanan neoklasik kamu maliyesi teorisinin
dayandığı devlet modeli, aynıdır. Bu modellerde devlet, toplumun refahını maksimum kılmaya
çalışan, iyiliksever (benevolant) bir devlettir. Devlet, piyasanın aksadığı alanlarda bu
aksaklıkları gidermek ve kaynak dağılımını düzeltmek ile yükümlüdür. Esasen, neoklasik
temelli kamu maliyesi, piyasa aksaklıkları teorisi üzerine kurulmuştur. Buna göre, devletin
temel işlevleri, başlıca kaynak dağılımı, gelir dağılımı ve makro ekonomik istikrar sağlama
işlevleridir.
Bu yaklaşımda, devletin hangi ajanlardan oluştuğu ve davranış itkilerinin ne olduğu
araştırma konusu olmaz. Diğer yandan, bu modellerde, kurumsal yapı dışsal olarak
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verilmektedir, diğer bir deyişle, genel olarak ekonominin, özel olarak de kamu ekonomisinin
kurumsal yapısının bireylerin davranışları üzerindeki etkisi ve dolayısıyla alternatif kurumsal
yapıların sonuçları incelenmez. İşte bu noktaların eleştirisinden yola çıkarak iki farklı yaklaşım,
kamusal seçiş ve kurumsala iktisat geliştirilmiştir.
Gelirin azalan marjinal faydası postülası (marjda 1 liranın fakire olan faydası, zengine
olan faydasından daha yüksektir) nedeniyle artan oranlı vergi tarifesi zengin ve fakir bireyler
arasında eşit fayda kaybına yol açmaktadır. Ünlü maliyeci R.Musgrave'in (1910-2007)
geliştirdiği bu ayırım günümüzde de kullanılmaktadır.

1.4. Kamusal Seçiş Paradigması
Kamu ekonomisine farklı bir paradigmadan yaklaşan kamusal seçiş ekolü, en başta
neoklasik iktisat ve refah iktisadının kabul ettiği 'iyi devlet' anlayışını reddetmektedir.
Neoklasik anlayış, nasıl ki kamu ekonomisi analizini piyasa aksaklıkları (market failure)
teorisine dayandırmaktadır, kamusal seçiş anlayışında ise, aynı şekilde devlet aksamaktadır
(government failure).
Bu ekol iktisatçıları, başta kurucusu sayılan James Buchanan olmak üzere, neoklasik
iktisadın 'iktisadi adam' (homoeconomicus) varsayımının sadece piyasada geçerli olmasını,
kamu ekonomisi alanında geçerli olmamasını tutarsızlık olarak görürler. Bu nedenle, kendi teori
ve modellerini neoklasik iktisadın araçlarının kamu ekonomisi alanında da uygulanmasını
sağlayacak şekilde geliştirmişlerdir. Bunların başında, kamu ekonomisini bir siyasi değiş-tokuş
süreci olarak görmek gelir. Artık, devlet, toplumun refahı içi çalışan, toplumun üstünde bir
varlık olmak yerine, kendi hedef fonksiyonla] olan ajanlardan oluşmaktadır. Devleti oluşturan
birimler, oy maksimizasyon hedefi ile davranan politikacılar ve etki alanlarını genişletmeye
çalışan bürokratlardır. Bunlar kamu ekonomisinin arz yanını oluşturur. Talep yanında ise,
seçmenler ve çıkar grupları olacaktır. Siyasi piyasada karşı karşıya gele bu taraflar, çoğu zaman
aldıkları kararlar ile kaynakların yanlış tahsisine ne den olurlar. Bu durumun en belirgin olarak
ortaya çıktığı alan, kamusal seci iktisatçılarına göre, kamu kesiminin ekonomideki payının aşırı
büyümesidir. Bu durum, gerek bugün kaynakların verimsiz alanlarda kullanılmasına, gerekse
gelecek nesillerin kaynaklarının azalmasına neden olmaktadır.
Kamusal seçiş teorisinin normatif alanında ise, bu durumun ortadan kaldırılması için ne
yapılmalıdır sorusuna cevap aranmaktadır. Piyasa aksaklıklarının olduğu durumda devletin
bunları gidereceği yaklaşımı reddedildiğin göre, burada araştırılan, piyasaların bunları kendi
başına giderebilmesi için hangi düzenlemelerin yapılması gerektiğidir. Bunun sonucu devletin
alanımı küçülmesi ve politikacı ve bürokratların toplumun kaynaklarından elini çekmesi
olacaktır. Böylece, özel çıkar gruplarının rant kollama faaliyetleri d engellenmiş olacaktır.
Kamusal seçiş iktisatçılarına göre, devletin aksamasına neden olan en önemli
uygulamalardan bir tanesi, oyçoğunluğu kuralıdır. Böylece, çoğunluk veya çoğunluk oluşturan
koalisyonlar, faydası kendilerine yönelik hizmetleri, maliyetleri azınlıklara yükleyerek kamu
kesiminin büyümesine neden olmaktadırlar. İşte bu noktada, konu, anayasal iktisat tartışmasına
doğru yönlenmektedir. Anayasal iktisat düşüncesinin temeli Buchanan ve Tullock tarafından yazılan
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'Uzlaşmanın Matematiği' (Calculus of Consent, 1962) adlı eserdir.
Anayasal iktisat, çoğunluğun kararları karşısında, azınlıkların ve gelecek nesillerin
korunması için, hangi kararların anayasal (yani oybirliği ile) düzeyde alınması gerektiğini
araştıran bir alt disiplindir. Kamusal seçiş yaklaşımı, siyaset bilimi ile ekonominin kesiştiği bir
alandır. Neolasik varsayımları ve araçları kullanmasına rağmen, kurumları göz ardı etmez. Bu
nedenle kurumsalcı iktisat ile, özellikle yeni kurumsala iktisat ile örtüştüğü birçok alan vardır.

1.5. Kurumsalcı İktisat
Klasik iktisatçıların birçoğunun iktisadi analizlerinde kurumsal bir perspektif vardır, ancak
neoklasik teorinin iktisat teorisine egemen olması ile birlikte bu kurumsal perspektif göz ardı
edilmiştir. 19.yüzyılda geliştirilmiş olan klasik kurumsalcı iktisat, neoklasik teoriye alternatif bir
teori olarak ortaya çıkmıştı. Alman Tarihçi Ekolü'nden de etkilenen eski kurumsalcı iktisadın
neoklasik teoriye eleştirisi, bireyi, tarihsel, toplumsal ve kurumsal varlığından tamamen soyutlayarak
'atomik' bir birey alması ve birey davranışlarının kurumlardan tamamen bağımsız bir şekilde evrensel
olarak modelleştirilmesiydi.
Kurumsalcı iktisadın en önemli temsilcisi, bir sosyolog olan Veblen (1857-1929) idi.
Kurumsalcı iktisat, toplumların sahip oldukları kurumsal yapıların tarihsel süreç içinde farklı
evrilmesi sonucu farklı iktisadi yapılara sahip olduklarını ve bu iktisadi işleyişin evrensel bir model
içinde açıklanamayacağını savunuyordu. Kurumsalcı yaklaşım içinde birey-kurum ilişkilerine iki
farklı bakış ayrıştırılmaktadır. Birincisinde, bireyler kendi ihtiyaçları, çıkarları ve içinde bulundukları
ortam doğrultusunda kurumları oluştururlar (Weberci yaklaşım). İkincisinde ise, kurumlar bireylerin
ihtiyaç ve imkânlarını yansıtmaz ancak; bunları şekillendirirler. Bireylerin davranışlarını belirleyen
kurumlardır. Bu yapısalcı yaklaşım sosyolog Durkheim tarafından geliştirilmiştir (Nee-Swedberg
(ed), 2005) Günümüzde kamu ekonomisi analizine alternatif paradigma getirmiş olan kamusal
seçiş ekolü ve diğer rasyonel seçiş teorileri birinci yaklaşım temelinde gelişmiştir.
Kurumsalcı iktisat, 1920'li yıllardan sonra, akademik çevrelerde neoklasik iktisadın
egemen olmasıyla önemini kaybetti. Neoklasik iktisat, kurumların rolünü zevkler ve teknoloji
adı altında dışsal olarak kabul etmiştir. Ancak, bu durum metodolojik olarak bazı sorunlar
doğurmakta; örneğin muamele maliyetleri gibi iktisat teorisindeki önemli bir meselenin göz
ardı edilmesine neden olmaktadır. Coase, ilk defa 'firma teorisi' (1937) ile bu muamele
maliyetleri sorununa dikkati çekmiş ve firmanın bir kurum olarak bu muamele maliyetlerini
azaltma işlevi olduğu fikrini savunmuştur. Daha sonra çalışan kurumsalcı iktisatçılar (en
önemlileri Douglas North ve Oliver Williamson) toplumdaki birçok kurumun (gelenekler,
adetler, din, yasalar, bilim, üniversiteler, devlet kurumları) piyasaların işleyişi üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Böylece 'Yeni Kurumsalcı İktisat' doğmuştur.
Yeni kurumsalcı iktisat, neoklasik teoriyle çelişen değil, aksine onun boşluklarını
doldurmaya çalışan bir teoridir. Burada da özçıkarcı ve rasyonel davranan birey esastır. Yeni
kurumsalcı iktisat şu iki temel soruya cevap arayışı içindedir: Rasyonel bireyler, kurumlan,
muamele maliyetlerini minimize edecek şekilde nasıl oluştururlar ve bu kurumlar birey
davranışlarını nasıl şekillendirir?
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Kurumsalcı iktisadın, evrimci iktisat ile de birçok ortak noktası vardır. Evrimci
biyolojiyi iktisada ilk uygulayan Schumpeter olmuştur. Ancak, biyolojinin tersine, ekonomide
mutasyon bilinçli ve amaca yöneliktir, tesadüfi değildir. Schumpeter, teknolojideki
ilerlemelerin ekonominin itici gücü olduğunu ve kurumsal yapının bu ilerlemeleri sağlayacak
şekilde tasarlanması gerektiğini öne sürmüştür. Schumpeter'e göre, tam rekabetçi piyasalar
bunu sağlamaz, tersine rekabet aşırı kârları azaltacağı için teknolojik yatırımlara zarar verir. Bu
noktada devletin çok büyük bir rolü vardır. Örneğin paten haklarının korunması ve AraştırmaGeliştirme hizmetlerinin finansman devletin bu itici gücü sağlamasının önemli koşullarıdır.
Yeni kurumsalcı iktisat çerçevesinde daha sonra yapılan çalışmalarda devletin
fonksiyonları farklı bir açından değerlendirilmiştir. Piyasa aksaklıkları olarak ortaya çıkan
birçok durumun (örneğin asimetrik bilgi, ahlâki tehlike) devlet ya da başka kolektif yapılarda
nasıl çözülmesi gerektiği konusundaki araştırmalar bunlar arasında sayılabilir.

1.6. Marxist Kamu Ekonomisi Yaklaşımı
Klasik politik iktisadın emek-değer temeline sahip olmakla birlikte, klasik politik
iktisada en radikal eleştiri Karl Marx tarafından yapılmıştır. Marx, kapitalist sistemin eleştirisini
şu 3 temele dayandırır (Pierson, 1998: 9):
1. Kapitalizm, özel mülkiyet altında meta üretim ve ticaretini kısıtsız piyasalarda
gerçekleştirir.
2. Her metanın değeri içerdiği emek miktarı ile belirlenir.
3. Kapitalist sınıfın kâr için rekabet etmesi sonucu uzun dönemde kâr oranlan düşme
eğilimindedir.
Marxist paradigma ile bakıldığı zaman, kapitalizmin temel özelliği, emekçi sınıfın
sömürülmesine ve ücretlerin düşmesine yol açan dinamiklere sahip olmasıdır. Devlet de bu
sınıf çatışmasında kapitalist sınıfın çıkarlarını ve çalışan sınıfın sömürülmesine yol açan yapıyı
koruyan bir niteliğe sahiptir.
Kamu ekonomisi alanında devletin iktisadi rolünü marxist açıdan ele alan maliyeci
James O'Connor olmuştur. O'Connor'a göre, 20. yüzyılda devletin artan harcamaları, tekelci
sermayenin büyümesinin bir sonucudur. Tekelci sermaye, sermaye maliyetlerini yani üretim ve
yatırım harcamalarını uzun dönemde toplumsallaştırır. Toplumsallaştırmanın anlamı, bu
harcamaların devlet harcaması olarak devlet bütçesinden karşılanması ve maliyetlerin tüm
topluma yayılmasıdır.
Devlet harcamaları, devletin toplumsal sermaye harcamaları ve toplumsal
harcamalarından oluşur. Toplumsal sermaye harcamaları ise toplumsal yatırım harcamaları ve
toplumsal tüketim harcamaları olarak iki grupta incelenmektedir. Toplumsal yatırım
harcamaları, ulaşım ve haberleşme gibi ekonomide verimliliği artıran altyapı harcamalarıdır.
Toplumsal tüketim harcamaları ise, emeğin yeniden üretim maliyetlerini düşürerek kâr
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oranlarını artıran harcamalardır. Sağlık ve emeklilik harcamaları gibi harcamalar bunlar
arasında sayılabilir. Toplumsal sermaye harcamaları devletin birikim fonksiyonuna işaret
etmektedir. Bunların dışında, bir de, devletin savunma, güvenlik, adalet gibi, toplumsal düzeni
sağlamak için yaptığı harcamalar vardır ki bu harcamalar, O'Connor'a göre, devletin, meşruiyet
fonksiyonunun yerine getirilmesini sağlar.
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2. DEVLET TÜRLERİ
Günümüzde, devletlerin idari yapısı başlıca 'üniter devlet' veya 'federal devlet' şeklinde
örgütlenmiştir. Federal devlet, yetkilerinin bir kısmı eyalet yönetimlerine bırakılmış ancak; savunma,
dış politika ve temel bazı ekonomik alanların federal yönetimde kaldığı bir devlet biçimidir. Üniter
devletlerde ise, yerel yönetimlere yasa ile bırakılmış bazı hizmetler mevcut olmakla birlikte, kamusal
hizmet kararları merkezi olarak alınmaktadır.
Gerek üniter, gerekse federal devletlerde, devlet kurumunun ekonomi ile ilişkisi incelendiği
zaman ortaya farklı devlet türleri çıkmaktadır. Bunlar, bazen tarihsel olarak birbirlerini izlemiş, bazen
de aynı dönemde farklı toplumlarda ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında en temel olarak şu devlet
tiplerini ayırabiliriz: minimal devlet, kamu hizmetleri devleti, kalkınmacı devlet, refah devleti ve
küresel çağın devleti.

2.1.Minimal Devlet
Liberal devlet anlayışına dayanan minimal devlet, ekonomiye en az müdahale eden, sadece
saf kamusal mallan sunan devlettir. 19. yüzyıl klasik liberalizmine ve liberter bir siyaset felsefesine
dayanan bu devlet tipi, saf haliyle çok az yerde ortaya çıkmıştır. Temelleri, John Locke ve Adam
Smith gibi 18.yüzyıl liberal filozoflarına dayanan bu görüşe göre, bireyin özgürlükleri temeldir.
Burada, özgürlüklerin nasıl tanımlandığı önemlidir. Liberter felsefe negatif özgürlükleri savunur;
buna göre, bireyin devlet tarafından herhangi bir zorunluluk altına sokulmaması gerekir. Bu
zorunluluklar arasında en önemlilerinden bir tanesi, bireyin faydalanmadığı kamu hizmetleri için
vergi ödemesi gelir. Böylece, gelir transferi içeren harcamalar özgürlüklere aykırı olacağı için meşru
kabul edilmez.
Bu düşüncenin günümüzdeki en önemli temsilcisi Nozick'tir. Nozick (1974), toplumun
doğal halinin anarşi olduğunu ve devletin görevinin bu anarşiden düzen yaratacak olan kuralları
koymakla sınırlı olduğunu iddia etmiştir. Minimal devletten daha fazlasının bireylerin haklarını ihlal
etmek anlamına geleceğini ve bireyin özgürlüklerine sınır getireceğini düşünmüştür. Ancak,
Nozick'in tasarladığı devlet daha çok bir 'düşünce deneyi' olarak kalmış, gerçek hayatta hiçbir
devletin fonksiyonları, Nozick'in önerdiği kadar sınırlı kalmamıştır.

2.2.Kamu Hizmetleri Devleti
Bu devlet şekli, minimal devletin daha gerçekçi bir şeklidir. Burada da piyasanın işleyişi
esastır, yani ekonomide kaynakları asıl olarak dağıtan kurum piyasadır; ancak, piyasanın çeşitli
nedenlerle 'toplumsal optimal' sonuçlar vermediği durumlarda devlete rol düşer. Devlet sadece saf
kamusal malların sunumunda değil, piyasanın aksadığı birçok alanda faaliyet göstermelidir, örneğin
dışsallıklar, doğal tekeller, piyasaların düzenlenmesi, makroekonomik istikrar, gelir dağılımındaki
bozukluklar, yoksulluk bunlar arasında sayılabilir. Bu devlet şeklini savunan maliyeciler arasında
R.Musgrave ve J.Stiglitz en önemli iki tanesidir.
Piyasa aksaklıkları teorisi ilk olarak, Musgrave'in (1959) devletin 3 temel fonksiyonu
olarak; kaynak dağılımı, gelirin yeniden dağılımı ve istikrar fonksiyonlarını ayırması ile
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şekillenmeye başlamıştır. Bu teori ve bunlara dayanan kamu politikaları, özellikle Keynesyen talep
yönetimli istikrar politikalarının çok yaygın olarak uygulandığı 1945-1973 yılları arasında çok
geçerli olmuştur. Çünkü, Keynesyen istikrar sağlayıcı politikalar, durgunluk dönemlerinde talebin
uyarılması için kamu harcamalarının artırılmasını gerekli kılmıştır.
Bu fonksiyonlar arasında mikro iktisat temellerine dayanan kaynak dağılımı ve gelir
dağılımı fonksiyonları ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ancak makro iktisat
temelli olarak incelenmesi gereken istikrar fonksiyonu, makro iktisat (günümüzde, daha çok,
açık ekonomi makroiktisadı) ve maliye politikası konularıdır.
20.yüzyılda asıl büyük durgunluk dönemi 1929 krizi sonrasında yaşanmış ve Keynesyen
politikalar bu dönemde ortaya çıkmışsa da 1945-1973 arasındaki canlanma döneminde de
politik nedenlerle uygulanmış ancak daha sonra bütçe açıklan ve enflasyon yarattığı nedeniyle
birçok ülkede terkedilmiştir.

2.3.Kalkınmacı Devlet
1950 ve 1960'lı yıllar kalkınma ekonomisinin yükseliş yıllarıdır. Birçok kalkınma iktisatçısı,
az gelişmiş ülkelerin uygun kalkınma politikaları ile belirli bir dönem sonra gelişmiş ülkelerin gelir
ve kalkınmışlık düzeyini elde edebileceğini gösteren teoriler geliştirmişlerdir. Az gelişmiş ülkelerin
en ciddi sorunu olarak görülen sermaye birikimi yetersizliği, devletin planlı kalkınma yoluyla bu
alana müdahalesini gerekli kılmıştır. Bir yandan ithal ikameci iktisat politikaları ve diğer yandan
geniş bir kamu işletmeciliği sistemi devletin kalkınmada belirleyici ajan olmasını sağlamıştır. Ancak
böyle bir devlet anlayışı her ülkede başarılı olmamış ve devletin 'kalkınmacı devlet' sıfatını
kazanmasını sağlamamıştır. Bu tür devletin başarılı olduğu tipik örnek Güney Kore, Tayvan ve Hong
Kong gibi Güney Doğu Asya ülkeleridir.
Kalkınmacı devlet, gelişmiş ülkelerde de tarihsel olarak önemli rol oynamıştır. Hemen
hemen bütün sanayileşmiş ülkelerde, en azından belirli dönemlerde, devlet mutlaka çok yoğun olarak
korumacı ve müdahaleci bir rol üstlenmiştir (Chang, 2000: 16).
Korumacı politikalar ve büyük ölçekli kamu yatırımları, birçok ülkenin sanayileşme
aşamasında uyguladığı politikalar olmuştur. Günümüzde birçok ülkede, küresel ekonomiye entegre
olmayı hedefleyen liberal politikaların hakim olmasıyla, kalkınmacı devletin araçları ve
fonksiyonları ortadan kalkmaya başlamıştır.

2.4.Refah Devleti
Refah devleti, kamu kaynaklarından finanse edilen çeşitli sosyal harcamalarla halkın refah
düzeyini yükseltmeye çalışan devlet tipidir. Bu anlamda refah devleti tarihte birçok devlette (örneğin
İngiltere'de 1844 Yoksul Yasası) görülmüş olmakla birlikte, modern refah devleti, 2. Dünya Savaşı
sonrasında Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmıştır.
Fiyatların (döviz, faiz, kamu işletmelerinin ürettikleri mallar gibi) idari olarak
belirlendiği ve korumacı uygulamalarla, iç tüketime yönelik yurtiçi sanayi üretimin
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geliştirilmeye çalışıldığı politikalar. Bu ülkelerde uygulanan tam anlamıyla bir ithal ikamecilik
değil daha çok ihracatı desteklemeye yönelik selektif bir korumacılığa dayanan devlet
müdahaleleridir.
Refah devleti teorisyenlerinden olan Esping-Andersen, refah devletlerini 3 tipe ayırır
(Esping-Andersen, 1990): Liberal, muhafazakâr ve sosyal demokrat tip refah devletleri. Liberal ve
sosyal demokrat tip sosyal refah devletinde, bireyin özgürlüğü esastır. Ancak, liberal tipte bireyin
emeği bir meta iken, sosyal demokrat tip sosyal refah devletinde meta olmaktan çıkartılmıştır.
Liberal tip refah devletinde, devletin amacı bireyin piyasaya girmesini sağlayacak minimum
değerleri vermektir. Daha fazlası bireyin yeteneğine ve çalışmasına bağlıdır. Sonuçta yoksulluk
ortaya çıkarsa, bu durumdan devlet sorumlu değildir. Bazı liberal yazarlar, devletin belirli bir gelir
düzeyi altında kalan kesimlere 'minimum gelir' uygulamasını savunmakla beraber, bazıları da bunun
çalışma dürtülerini azaltacağını savunmaktadırlar. Bu tür refah devleti tipi Anglo-Amerikan
toplumlarda egemendir.
Muhafazakâr tip sosyal refah devlette ise önemli olan birey değil, sosyal tabakalardır. Devlet
bu sosyal tabakaların hiyerarşisini koruyabilmek için yardım yapar (örneğin Bismark
Almanyası).
Sosyal demokrat tip refah devleti ise, daha çok eşitlik ve adalet amaçları ile çalışır. Birey
önemlidir, devlet bireyin gerek aile gibi sosyal bağlardan, gerekse piyasadan bağımsız olabilmesi
için gerekli olan sosyal ve iktisadi hizmetleri sunar. Bu tip refah devleti çok geniş kapsamlı bir
modeldir ve devletin ekonomideki payının diğer iki modelin de çok üzerinde olması sonucunu
doğurur.
Günümüzde refah devleti terimi ile daha çok sosyal demokrat tip refah devleti
anlaşılmaktadır. Bu tip refah devleti 20.yüzyılın 2. yansında Kıta Avrupası ülkelerinde ortaya
çıkmıştır. Pierson refah devletinin neden ve nasıl ortaya çıkmış olduğuna ilişkin bazı tezler ileri sürer
(Pierson, 1998).
1. Refah devleti sanayileşmenin getirdiği bazı ihtiyaçlara cevap olarak ortaya çıkmıştır. Bu
teze göre, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte geleneksel toplumsal biçimler ve aile yapısı büyük bir
değişikliğe uğramış ve bu yapıların sağladığı bazı hizmetler (örneğin çocukların ve yaşlıların
bakımı, işsizlik ve emeklilik sigortası gibi) devlet tarafından sağlanmak zorunda kalmıştır. Diğer
yandan gelişen endüstrilerin ihtiyacı olan eğitimli ve sağlıklı emek gücünü de sağlama görevi
devletin olmuştur. Bu tezin en yetkin savunucusu Wilensky'ye göre, teknolojinin belirlediği bu
gereksinimler çoğu zaman siyasi sistemlerden bağımsız olarak ortaya çıkarlar. Bu tezin en
önemli çıkarsaması şudur: Ülkelerin siyasi ve kültürel gelenekleri ne kadar farklı olursa olsun,
endüstrileşme süreci sonunda benzer refah devleti yapılarına sahip olacaklardır. 1960'lı ve
1970'li yıllarda hakim olan bu görüş günümüzde önemini kaybetmiştir. Bu görüşün bazı
versiyonları da piyasaların gelişmesi sonucu devlete daha çok ihtiyaç duyulduğu ve refah
devletinin piyasanın bir tamamlayıcısı olduğu yönündedir (Thernborn, 1987). Bir ülkedeki
sermaye ve emek arasında mevcut olan güç ilişkilerine göre, refah devleti emekten yana veya
sermayeden yana olabilir. Emekten yana bir refah devleti, emeğin ihtiyaçlarına göre (haklara
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dayanan, geniş kapsamlı ve devlet tarafından finanse edilen) sosyal harcamaları
gerçekleştirirken, sermayeden yana bir refah devleti daha sınırlı ve çalışma inisiyatiflerini
ortadan kaldırmamaya özen gösterir bir yapıdadır.
2. Refah devleti sanayileşme çerçevesinde tam yurttaşlık haklarını kazanmanın bir
sonucudur. Bu görüş birinci tezin yurttaşlık haklarını içeren bir şeklidir. Birincisinden ayrıldığı
nokta demokratikleşme dinamiklerini de dikkate almasıdır. Endüstrileşme, teknolojik ilerleme
yanında demokratikleşme de sağlamakta ve böylece kazanılan haklar giderek derinleşmektedir.
Öyle ki, İngiltere'de ilk olarak 18. yüzyılda ortaya çıkan medeni haklan (esas olarak serbestçe
sözleşme yapma hakkı), 19. yüzyılda siyasi haklar (oy kullanma hakkı) ve 20. yüzyılda sosyal
haklar takip etmiştir. Bu görüşe göre refah devleti bu sürecin bir sonucudur.
3. Refah devleti sosyal demokrasinin siyasi güçleri ile sermayenin iktisadi güçleri
arasındaki mücadelenin bir ürünüdür. Bu tezin altında iktisadi güçler ile siyasi güçlerin ayırımı
görüşü yatar, iktisadi anlamda sermayenin gücü birincildir. Siyasi alanda ise oy verme hakkı
olan kitleler ve örgütlü gruplar (özellikle sendikalar) güçlüdür. Bu mücadelenin yansıması refah
devletinde ve sosyal vatandaşlıkta ortaya çıkmaktadır.
4. Sosyal refah devleti kapitalizmin varlığını sürdürmesi için gerekli olan bir
düzenlemedir. Piyasaların otomatik olarak istikrar sağladıkları ve dengesizlikleri önledikleri
yönündeki liberal piyasacı görüş zayıflayınca, Keynesyen müdahaleci görüş ağırlık kazanmaya
başladı. Keynesyen görüşe göre, piyasaların otomatik olarak dengeyi sağlaması için hiçbir
neden yoktur. Bu denge ancak devletin müdahalesi ile sağlanabilir. Bu müdahale araçlarından
bir tanesi de kamu harcamaları artışıdır. Böylece efektif talep artar; tüketimin artması yatırımları ve
böylece istihdamı da artıracaktır. Gelişmiş kapitalist ülkelerde 1945-1975 yıllan arasında yaşanan
bu süreç, savaş sonrası kâr oranlarının konjonktürel olarak artması ile de bağdaşık olarak, refah
devleti politikalarının ağırlık kazanmasına olanak sağlamıştır. Ancak, 1973 dünya petrol krizinden
sonra kâr oranları düşmeye başlamış ve birçok ülkede, refah devleti modelinin etkinlik maliyetleri
tartışılmaya başlanmıştır.

2.5.Küresel Çağın Devleti
1980'li yıllardan bu yana dünyada giderek egemen olmaya başlayan küreselleşme ve
neoliberalizm akımları karşısında, devletin klasik fonksiyonları bir miktar daralmaya başlamıştır.
Devlet, birçok alanda üretimden çekilmiş, mümkün olan alanları (yarı kamusal mallar, bazı doğal
tekeller gibi) piyasaya bırakmaya başlamıştır. Ancak, buna karşın, ulus devletin rolünün ortadan
kalktığı veya gelecekte kalkacağı yönünde çok ciddi iddialar bulunmamaktadır. Hatta bazı iktisatçılar
(Rodrik, 1997) küreselleşen dünyada devletin rolünün daha da arttığına ilişkin bulgular öne
sürmektedir.
Küreselleşmenin iki temel boyutu vardır: 1. Üretimin küresel düzeyde örgütlenmesi. 2. Mali
piyasaların bütünleşmesi. Üretimin küresel düzeyde yeniden örgütlenmesi, 1960'lardan itibaren
başlamış olan bir süreçtir. Büyük şirketlerin üretimlerini maliyetlerin daha düşük olduğu bölgelere
(özellikle Güney Doğu Asya) kaydırmaları uluslararası işbölümünün yeni bir safhası olarak ortaya
çıkmıştır. 1980'li yıllardan itibaren ise, giderek artan bir şekilde (bazı ülkelerde geri dönüşler olsa
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da), sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve haberleşme teknolojisinin gelişmesi, mali piyasaların
bütünleşmesi olgusunu ortaya çıkarmıştır. Bu iki olgu birlikte, küreselleşme olarak ifade edilen
ekonomik süreci yaratmıştır.
Küreselleşme sürecinde devletin fonksiyonlarında nasıl bir değişme olacağı konusunda iki
farklı görüş vardır. Birinci görüş, küreselleşmenin devletin fonksiyonlarını zayıflatacağı, yetki
alanını daraltacağı ve siyasi erkin büyük ölçüde uluslararası kurumlara devredileceği yönündedir.
İkinci görüş ise, küreselleşmenin devletin bazı yetkilerini kaybetmesine neden olmakla birlikte,
başka alanlarda, daha güçlü bir ulus devlete ihtiyaç duyulmasına neden olan bir ortam yarattığı
yolundadır.
Yakından incelendiği zaman, görülebilir ki, küreselleşme devletin bazı fonksiyonlarını
azaltmakta, bazılarını ise artırmaktadır. Mali piyasalarda sermayenin uluslararası dolaşımı ve
uluslararası ticarette küresel piyasalarda rekabet etmek, sermayenin yeniden üretimi için gerekli
unsurlardır. Bu noktada devletin en önemli rolü, bu dolaşımı kolaylaştırmak ve bu rekabeti güçlendirmek olmuştur.
Devletin artan fonksiyonları, şöyle sıralanabilir:
1. Şirketlerin küresel piyasalarda rekabet edebilmesi için gerekli harcamaları yapmak.
Bunlar arasında rekabet ve verimliliğin önemli bir unsuru olan teknolojinin geliştirilmesi için
Araştırma-Geliştirme harcamaları yapmak.
2. Şirketlerin rekabet edebilmek için ihtiyacı olan sübvansiyonları vermek
3. Piyasaları düzenleyici faaliyetlerde bulunmak: mülkiyet haklarının korunması, önceden
kamunun alanında olan faaliyetleri özel kesime açabilmek için gerekli yasal düzenlemelerin
yapılması ve bunların denetlenmesi,
Devletin azalan fonksiyonları özellikle sosyal refah devletlerinde daha belirgindir. Dış
ticarette uluslararası rekabetin sağlanması için emek maliyetlerinin düşürülmesi bunlar arasındadır.
Ancak bu durum özellikle sermaye üzerindeki yüklerin kaldırılması ya da azaltılması şeklinde
olmuştur. Refah devletinin kapsamı bir miktar azalmakla birlikte, birçok sanayileşmiş ülkede çok
büyük bir düşme göstermemiştir. Ancak, bu hizmetlerin finansman biçimleri değişiklik
göstermiştir.
Küreselleşmenin önemli unsurlarından bir tanesi sermayenin uluslararası dolaşımı olduğuna
göre, sermaye gelirlerinin vergilenmesi konusunda ciddi kısıtlar oluşmuştur. Sermaye üzerindeki
vergiler azaltılmıştır. Dolayısıyla, devletin gelirleri yeniden dağıtımı fonksiyonu azalmış ve bunun
sonucunda birçok gelişmiş ülkede gelir dağılımı bir miktar bozulmuştur.
Sonuç olarak küresel çağda devletin fonksiyonları azalmamış ancak değişim geçirmiştir
.

30

Uygulamalar

31

Uygulama Soruları

32

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

33

Bölüm Soruları

34

3. KAMUSAL SEÇİŞ TEORİSİ

35

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.

36

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

37

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

38

Anahtar Kavramlar

39

Giriş

40

3.1. Piyasa
Karşılaştırılması

Ve

Kollektif

Karar

Alma

Mekanizmalarının

Kamusal tercih (public choice) ya da siyasal maliyede alanında, piyasa ile kollektif
(siyasal) karar alma mekanizması arasındaki ilişki teorisi, "one dollar-one vote" dolar-oy
benzerliği biçiminde anlatılır. Bu anlatım biçimine göre, piyasa karar alma mekanizmasında
satınalma birimi para olduğu halde, siyasal karar alma mekanizmasında satınalma birimi
kişilerin oyu (vote) ile temsil edilmektedir. Her iki karar alma mekanizması bireylerin
ihtiyaçlarının giderilmesi yönünden gerekli olduğu halde, aralarında çok önemli farklar vardır.
Çünkü, piyasa karar alma mekanizması özel ihtiyaçların giderilmesinde etkin olduğu halde,
kollektif karar alma mekanizması kamusal ya da sosyal ihtiyaçların giderilmesi sırasında etkin
olarak işleyebilmektedir. Piyasa ve kollektif karar alma mekanizmaları arasındaki başlıca
farklar aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz.
a)
Kesinlik Derecesi: Piyasa karar alma mekanizmasına kişi ya da seçmen
bağımsız bir biçimde katılmaktadır. Siyasal karar alma mekanizmasında ise, kişi alınan
kararlara başkalarından bağımsız bir biçimde katılamaz. Ancak, her iki karar alma
mekanizmasında kişi seçici ve alınan kararlan etkileyen bir unsur olarak katılır. Piyasa karar
alma mekanizmasında kişi, davranışının sonucunu kesin bir biçimde tahmin edebilmektedir.
Yani piyasa karar alma mekanizmasının işleyişinde kesinlik (certainty) söz konusu olup, seçim
öncesi ve seçim sonrası kişinin davranışları tam olarak birbirine uymaktadır. Halbuki, siyasal
karar alma sırasında kişi, tercihlerine uygun bir biçimde davransa bile, sonuçta alternatif
tercihlerden hangisinin seçileceği kesin olarak belli olmamaktadır. Kollektif karar alma
sırasında ortaya çıkan bu belirsizlik (uncertainty) durumu, oyunu kullanması sırasında seçmeni
alternatif bir tercihini seçmeyecek biçimde bir davranışa itebilmektedir. Öte yandan, siyasal
karar alma mekanizmasının ekonomik etkenlik koşullarını bu belirsizlik nedeniyle,
gerçekleştirecek şekilde işleyip işlemediği sorunu ortaya çıkmaktadır. Piyasada ise, kişi ne
istediğini kesin olarak bildiği için, tercihler skalasında en yüksek dereceye sahip olan malı elde
edebilmektedir.
b)
Kararlara Katılma: Piyasada alıcı ve satıcılar, kendi kararlarının piyasa fiyatı
üzerinde hiç bir etkisi olmadığı kanısındadırlar. Yani, tüketici piyasa olaylarının kendi gücü ve
davranışlarının dışında, bazı sosyal kararlara bağlı olarak ortaya çıktığını zanneder. Bu nedenle
tüketiciler, piyasa karar alma mekanizmasının işleyişinde rollerinin olmadığını düşünürler.
Kollektif karar alma mekanizmasında ise, seçmen oyunun alınacak olan kararları etkileyeceğini
düşünmektedir. Bu nedenle, kollektif karar alma için, sosyal katılımın önemli olduğuna
inanmaktadır. Ancak, sosyal katılımın (social participation) temsili şekilde olması halinde,
seçmen çoğu kez kendi tercihler skalasına göre değil, fakat kabul ettiği değer yargılarına göre
hareket eder. Piyasada ise, tüketicinin karar alma mekanizmasındaki rolü zannettiği gibi
önemsiz olmayıp, ekonomide tüketici tercihlerinin esas olduğu iktisatçıların kabul ettikleri
temel ilkelerden birisidir. Böylece, kişi piyasa karar alma mekanizmasına kendi tercihlerini
temel alarak katıldığı halde, kollektif karar alma mekanizmasına başkalarının tercihlerini temel
alarak katılmaktadır. Bireyin bu biçimde davranışı, piyasa karar alma mekanizmasının içsel;
siyasal karar alma mekanizmasının ise, dışsal fayda sağlayan mal ve hizmet üretimine uygun
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olmalarından ileri gelmektedir.
c)
Alternatif Tercihlerin Seçimi: İhtiyaçların giderilmesine ilişkin olarak,
alternatif tercihler arasında ortaya çıkan zıtlık, bunlar arasından bir seçim yapmayı
gerektirmektedir. Piyasada çeşitli alternatifler arasındaki çatışma, Azalan Verimler Yasası
nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Eğer, kişi bir maldan daha çok tüketmek isterse, diğer malın
üretimi için daha az kaynak ayrılacağından, bu maldan daha az tüketecektir. Kişi, piyasada
Azalan Verimler Yasası ile ilgili bu sınırlandırmalara bağlı olmak koşuluyla, alternatif tercihlerinden herhangi birisini olanaklarına uygun bir biçimde seçebilmektedir. Kollektif karar alma
mekanizmasında ise, seçmen oyunun bölünmezliği nedeniyle, alternatif tercihlerinden birisini
ya da hiçbirini seçmek durumuyla karşılaşmaktadır. Yani, seçmenin alternatiflerden birisini
seçimi, diğerinin seçilmesi olanağını ortadan kaldırmaktadır. Örneğin, bir seçmenin oyunu
verdiği siyasi partinin kazanması durumunda alternatif tercihlerinden birisini seçebilmektedir.
Ancak, aynı parti seçimi kazanamazsa, alternatif tercihlerinden hiçbirisini seçememektedir.
Çünkü bu durumda seçimi kazanan parti programıyla, kazanamayan partiye oyunu veren
seçmenin tercihleri genellikle çatışmaktadır.
d)
Sorumluluk Derecesi: Piyasada kişinin karar alması maddi fayda ve maliyetleri
gerektirdiği halde; siyasal karar almada seçmenin oyunu kullanmasıyla, hemen realize edilecek
bir fayda ya da maliyet söz konusu değildir. Piyasa karar alma mekanizmasının bu özelliği
nedeniyle, birey davranışının alternatif maliyetini hesaba katmak zorundadır. Siyasal karar
alma sırasında ise, kişi anlamını kesin olarak bilmediği kamu yararı (public interest) gibi değer
yargılarından hareket ederek oyunu kullanır. Bu özelliği nedeniyle, kişinin piyasada daha zor
satınalınabilir (less corruptible), buna karşılık siyasal karar alma sırasında ise, daha kolay bir
biçimde satınalabileceği söylenebilir. Çünkü siyasal karar alma sırasında karar verme
sorumluluğu, oylamaya katılanlar arasında dağılmaktadır. Bu nedenle seçmen, çoğu kez kendisi
olmasa bile, nasıl olsa başkalarının bir karar vereceğini düşünerek, oylamaya katılmamayı
yeğleyebilmektedir. Piyasada ise, kişinin davranışı direk olarak kendi çıkarlarıyla ilgili olduğundan, karar alma mekanizmasına katılmaması düşünülmez.
e)
Zorlama Unsuru: Her iki karar alma mekanizması arasındaki en önemli fark,
siyasal karar alma mekanizmasının zorlayıcı özelliğinden ileri gelmektedir. Siyasal karar alma
sırasında kişinin oyu çoğu kez tercihlerine uygun düşmemektedir. Bu durum, siyasal kararların
zorlayıcı olmasıyla yakından ilgili bulunmaktadır. Zorlama durumu, kişinin oy verdiği siyasal
partinin kazanamaması durumunda, açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Gerçekten, böyle bir
durumda seçmen, başkalarının tercihlerine bağlı kalmaktadır. Zorlama faktörü, ileride
açıklayacağımız gibi, seçmenlerin kamusal malın maliyetine gönüllü (voluntary) olarak
katıldıklarını gösteren ve oybirliği kuralına uygun olarak karar alınması sırasında ortadan
kalmaktadır. Çünkü, bu durumda kamu ekonomisi alanında da, tam rekabet koşulları
gerçekleştirilmektedir. Ancak, bu durumda özel ve siyasal karar alma mekanizmaları arasındaki
ilişki, benzerlik biçiminde ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda da açıkladığımız gibi, kişinin belli bir ödeme gücüne sahip olarak, piyasa karar
alma mekanizmasına katılması, piyasa düzeni üzerinde önemli değişikliklere neden
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olabilmektedir. Alıcılar ve satıcılar genellikle, piyasada oluşan fiyatı kabul etme zorundadırlar
(price takers). Ancak, alıcı ve satıcı olarak piyasa karar alma mekanizmasına katılmaları ise
yine piyasa fiyatını oluşturanlar (price makers) en önemli iki faktör olmaktadır. Böylece,
seçmenlerin piyasa karar alma mekanizmasına katılmaları, piyasadaki çeşitli değişkenler
üzerinde etkili olur. Buna karşılık, kişi siyasal karar almaya katılmakla, başkalarının tercihlerini
istemeyerek kabul etmek durumunda kalabilmektedir.
Piyasa ile siyasal karar alma mekanizmalarının karşılaştırılmasına ilişkin yukarıdaki
açıklamalarımızdan şu sonucu çıkarabiliriz. Bireylerin rasyonel hareket ettikleri
varsayıldığında, piyasa karar alma mekanizması, kollektif karar alma mekanizmasına göre
kişisel tercihlerin açıklanması yönünden daha üstün olmaktadır. Ancak, piyasa karar alma
mekanizmasının bu üstünlüğü, her iki karar alma mekanizmasının birbirinin alternatifi
sayılması durumunda geçerlidir. Ancak, bir çok yazar piyasa karar alma mekanizmasının
siyasal karar alma mekanizmasına göre, kişisel tercihleri yansıtabilme yönünden daha üstün
olduğu görüşünü kabul etmezler. Bu yazarlara göre, önemli olan karar alma mekanizmasının
sosyal rasyonalizasyona uygun olmasıdır. Diğer taraftan, Arrow'un da belirttiği gibi,
seçmenlerin sosyal hedeflerde anlaşabilmelerini sağlayabileceğinden, siyasal karar alma
mekanizması daha rasyoneldir. Yukarıda da açıkladığımız gibi, kamusal malların özelliklerine
uygun olduğu için, siyasal karar alma mekanizması başvurulması gerekli bir yöntem olduğu
halde; rasyonellik yönünden ele alındığında, piyasa karar alma mekanizması daha etkin bir
biçimde işleyebilmektedir.

3.2. Kamusal Seçiş Kavramı
Bilindiği gibi, piyasada kaynak ayırımı fiyat mekanizmasına göre belirlenmektedir.
Örneğin, ne kadar gömlek ya da fotoğraf makinesi üretileceği, bunların hangi fiyattan alınıp
satılacağı gibi sorular esas olarak piyasa mekanizması tarafından yanıtlanmaktadır. Alıcı ve
satıcılar tek tek karar almakta ve davranmaktadırlar. Kamu ekonomisinde ise, siyasal süreç
belirleyicidir. Örneğin, ne büyüklükte bir ordu besleneceği, nerelere hangi büyüklükte barajlar
kurulacağı gibi soruları piyasaya bırakmak olanağı yoktur. Özellikle, pür kamu mallarının ne
kadar üretileceği sorusunu piyasa mekanizmasının yanıtlaması olanaksızdır. Kamu mallarının
üretimi politik süreç içinde kararlaştırılmaktadır. Politik sürecin bu alanda nasıl işlediğini devlet
müdahalesinin nasıl belirlendiğini kamusal seçiş teorisi incelemektedir. Kamusal seçiş ile
kollektif seçiş, kamusal karar alma gibi kavramlar aynı anlama gelmektedir. Kamusal seçişte,
fiyatların piyasa mekanizmasındaki gibi bir rol oynaması olanaksızdır. Burada kararlar siyasal
otorite tarafından alınmaktadır. Örneğin, savunma, diplomasi gibi faaliyetlere ne kadar kaynak
ayrılacağı sorusunun yanıtlanışı siyasal süreçle ilişkili koşullara bağlıdır. Bu sürecin piyasa
mekanizmasından farklı ve kendine özgü kurumlan ve kuralları vardır.
Bu kurumsal yapı içinde ve bu kuralların çizdiği sınırlar içinde farklı politik aktörler rol
almaktadır. Bu aktörlerin başında, seçmenler ve seçmenleri temsil ettikleri varsayılan
politikacılar gelir. Oyunun diğer önemli aktörleri ise, bürokrasi, baskı gruplan ve medyadır.
Kamusal seçiş teorisi, kamu maliyesinin oldukça yeni ilgi alanlarından birisidir. Teori, bir
taraftan devletin karar alma sürecini ve oylama kurallarının etkisini, diğer taraftan politik süreç
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içinde aktörlerin davranışlarını incelemekte ve bu süreçte aktörlerin hangi durumlarda ne gibi
dürtü ve amaçlarla hareket ettiklerini araştırmaktadır.
3.2.1. Kamusal Karar Alma Süreci
Kamu malı üretimine ilişkin karar alma sürecini incelemek için önce tek bir seçmenin
söz konusu olduğu bir durum ele alınmaktadır. Bilindiği gibi belirli bir kamu malını kullanmak
seçmene bir fayda sağlamaktadır ve bu malın kullanımında (tipik özel mallarda olduğu gibi)
azalan marjinal fayda söz konusudur. Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır. Bilindiği
gibi, bölünemeyen hizmetler bireylere tek tek sunulamaz ve fiyatlanamaz. Ancak, bunların tüm
topluma sunulması sonucunda elde edilen fayda bireylerden bağımsız bir kollektif fayda da
değildir. Bölünemeyen hizmetlerin faydası da esas olarak bireylere gitmekte ve bireylerin
faydalarının toplamı, toplam faydayı göstermektedir. Burada önemli bir noktaya kat edilmesi
gerekir: Bölünemeyen hizmetten kullanıcılar eşzamanlı olarak faydalanmakla birlikte
sağladıkları (tatmin) fayda eşit değildir.
Kamu malı bireylere tek tek sunulamadığı ve fiyatlanamadığı için kamusal finansmana
başvurulması zorunludur. Bu da büyük çoğunlukla vergi anlamını taşımaktadır. Vergiyi tüm
toplumun, dolayısıyla, tüm seçmenlerin ödediği düşünülürse, vergi kamu malının karşılığı ya
da fiyatı olarak görülebilir. Günümüzde az sayıda istisna dışında doğrudan demokrasiyi
uygulama, kararların tüm seçmenlerin katıldığı oylamalarla alınması olanağı yoktur.
Dolayısıyla temsili demokraside seçmenler karar alma yetkilerini yapılan seçimlerle belirli
süreler için temsilcilerine devrederler. Bireylerin kamu malının finansmanına katılımı, vergi
sisteminin niteliğine göre değişecektir. Burada basitleştirici bir varsayım yapılarak seçmenlerin
tümünün aynı vergiyi ödediği kabul edilmektedir. Bu, kamu malının maliyetinin seçmen
sayısına bölünmesi ile bulunacak bir tutardır. Bu tutara vergi fiyatı diyebiliriz. Seçmenin söz
konusu maldan ne kadar kullanmak isteyeceği vergi fiyatının düzeyi ile seçmen için marjinal
fayda fonksiyonunun yapısına bağlıdır. Seçmen için marjinal fayda vergi fiyatını aştığı sürece,
söz konusu malın kullanımı faydayı artırmakta, iki değişkenin eşit olduğu durumda, seçmenin
faydası maksimize olmakta ve seçmen açısından kamu malının denge üretim miktarı ortaya
çıkmaktadır.
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Grafik 1. Kamusal Karar Alma – Tek Seçmen
Grafik 1’de, söz konusu seçmen açısından
tercih edilen üretim miktarı Q1’dir. Burada seçmen
açısından marjinal fayda marjinal maliyete
eşitlenmektedir. Vergi fiyatının azalması durumunda,
tercih edilen miktar sağa kayacaktır. Seçmenin bu
mala atfettiği önem artarsa, marjinal fayda
fonksiyonu sağa kaymakta, dolayısıyla, tercih edilen
miktar da artmaktadır.

Grafik 2. Kamusal Karar Alma – Üç Seçmen
Şimdi
seçmen
sayısı
üçe
çıkartılmakta ve bu seçmenlerin farklı fayda
fonksiyonlarına sahip oldukları, ancak her
biri için aynı vergi fiyatının geçerli olduğu
varsayılmaktadır. Vergi fiyatının her bir
seçmen için aynı olması, kamu malının
maliyetinin seçmen sayısına bölünmesinin
sonucudur. Kamu malının birim fiyatının 60
olduğunu kabul edersek, her seçmenin bir
birim için katlanacağı maliyet 20 olacaktır.
Üç seçmenden her birinin tercih edeceği
miktar ise, kendisi için marjinal faydanın
marjinal maliyete eşit olduğu noktada oluşmaktadır. Şekilde de görüldüğü gibi, söz konusu
miktar, birinci birey için 5, ikinci birey için 9, üçüncü birey içi n ise 16’dır.
Üç seçmenin tercihleri belli olduğuna göre, kamusal seçişin sonucu ne olacaktır? Bu
sorunun yanıtını verebilmek için, uygulanan oylama kuralının ne olduğunu bilmek
gerekmektedir. Buradan oylama kuralının mutlak çoğunluk olduğu varsayılmaktadır. Demek
ki, üç seçmenden ikisinin tercih ettiği bir üretim miktarı tek seçmenin tercihine karşı üstün
olacaktır. Seçmenlerin herbiri her üretim düzeyine kendi açısından marjinal fayda ile marjinal
maliyeti karşılaştırmakta ve ona göre davranmaktadır. Burada kamu malının üretim
maliyetinin birim başına sabit olduğu, dolayısıyla bu maliyeti seçmen sayısına bölerek
bulunan vergi fiyatının da sabit olduğu varsayılmaktadır. Bu, ortalama maliyetin marjinal
maliyete eşit olması demektir. Şekile göre, 5 birimin altındaki ya da 16 birimin üstündeki bir
üretime üç seçmen de karşıdır. 5 birimin üstüne çıkılmasına birinci seçmen karşı çıkacak,
ancak diğer iki seçmen taraftar olacaktır. Bu durumda üretim genişlemektedir. Diğer taraftan,
üretimin 9 birimin üstüne çıkmasına C taraftar olacak, A ve B karşı çıkacaktır. Üretimin 9
birimin altına inmesine ise A taraftar olmakla birlikte, B ve C karşı çıkacaktır. Anlaşılmaktadır
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ki, 9 birimin üstüne çıkış da, altına iniş de iki oyluk bir çoğunluk tarafından reddedilmektedir.
Bu nedenle 9, denge miktarıdır. Bilgi gibi, bu miktar B'nin tercihidir. Şimdi seçmen sayısı 5
olarak düşünülmekte ve beş seçmenin tercih ettikleri miktarların 5, 7, 9, 12, 16 olduğu
varsayılmaktadır. Bu durumda da denge miktarı 9 olacaktır. Çünkü, yine 9'un üstüne çıkış da,
altına iniş de çoğunluk tarafından reddedilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta
şudur. Denge noktası ortanca (medyan) seçmenin tercih ettiği miktar olmaktadır.
Ortanca seçmen ise tüm seçmenlerin tercihi arasında ortancayı oluşturan miktarı tercih
eden seçmendir. Verilen örnek de bir başka nokta daha dikkati çekmektedir. O da, denge miktarı
olan 9'u tercih edenlerin çoğunlukta olmamalarıdır. Çünkü, tercihi 9 olan tek seçmen vardır.
Ancak, çoğunluk kuralının uygulanması sonucunda 9, denge miktarı olarak karşımıza çıkmıştır.
Demek ki, çoğunluk kuralı çoğunluğun tercihi bilecek tek bir sayıyı yansıtmamaktadır. Zaten
örneğimizde de böyle bir sayı sözkonusu değildi. Çünkü, seçmenlerinin herbirinin tercihi
farklıydı.
Şimdi de ortaya çıkan sonuç, kaynak kullanımında etkinlik açısından incelenmektedir.
Bu örnekte kaynak ayırımında etkinliğin gerçekleşmesi demek, bireylerin marjinal faydalarının
toplamının kamu malının bir biriminin maliyetine eşit olması demektir. Bireylerin marjinal
faydaları dikey olarak toplanırsa, marjinal faydaların toplamı ya da birleşik marjinal fayda elde
edilmiş olmaktadır. Örneğimizde, bir birim kamu malının ortalama ve marjinal maliyetinin 60
olduğunu ifade etmiştik. Üç bireyin marjinal faydalarının toplamı tam 60 olabileceği gibi, 60'ın
üstünde ya da altında da olabilir. 60'ın üstünde ya da altında olması durumunda, kaynak
ayırımında etkinlik sağlanamamış demektir. Anlaşılacağı gibi, çoğunluk kuralı sonucunda
doğan üretim miktarının, etkinliği yansıtan miktarın üstünde ya da altında olması durumunda,
kaynak ayırımında etkinlik sağlanamamış demektir Bir başka deyişle, çoğunluk kuralı
sonucunda doğan üretim miktarı, etkinliği yansıtan miktarın üstünde ya da altında olabilir.
Şekilde üretimin 9 olması durumunda maliyet 60, buna karşılık marjinal faydaların toplamı
60'ın altında olmaktadır. Bu durumda marjinal maliyet bireylerin marjinal faydalarının
toplamından daha büyük olmaktadır. Bunun tersi de olabilirdi, iki büyüklüğün eşit olmadığı
durumda, kaynak kullanımında etkinlik sağlanamamış demektir.

3.3. Oylama Paradoksu
Yukarıda anlatılan çoğunluk oylama modelinin oldukça çok tartışılan bir yönü herhangi
bir sonuca ulaşamadığı durumdur. Gerçek hayatta oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Kişisel
tercihlerde ortaya çıkan bazı tutarsızlıklar oylamada bir paradoksa neden olmaktadır. Oylama
paradoksu aşağıdaki örnekle açıklanabilir.
Üç bireyin (A,B ve C) milli eğitim bakanlığının bütçe büyüklüğü ile ilgili tercih
sıralaması Tablo 1’de verilmektedir.
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Tablo 1. Oylama Paradoksu
Bireyler

Küçük
Bütçe

Orta
Bütçe

Büyük
Bütçe

A

1

2

3

B

2

3

1

C

3

1

2

Orta ve küçük bütçe arasındaki oylamada;
A bireyi Küçük bütçeyi,
B bireyi Küçük bütçeyi,
C bireyi Orta bütçeyi tercih edecek, bu nedenle küçük bütçe çoğunluk tarafından kabul
edilecektir.
Orta ve büyük bütçe arasındaki oylamada;
A bireyi orta bütçeyi,
B bireyi büyük bütçeyi
C bireyi orta bütçeyi tercih eder. Dolayısıyla orta büyüklükteki bütçe kabul edilecektir.
Küçük ve büyük bütçe oylamasında ise;
A bireyi küçük bütçeyi,
B bireyi büyük bütçeyi
C bireyi büyük bütçeyi tercih ederek, büyük bütçenin seçilmesine neden olacaktır.
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Grafik 3. Oylama Paradoksu

Görüleceği üzere seçim gündemi değiştikçe farklı bütçe büyüklüğüne karar
verilmektedir. Seçim tekrarlandıkça farklı sonuçlara ulaşılmaktadır. Oylama paradoksunun
ortaya çıkardığı bu duruma “döngüsel çoğunluklar” (cyclical majorities), “sosyal tercihlerin
geçişkensizliği” (intransitivity of social preferences) denir. Bunun nedeni bireylerin tercihleri
birbirlerinden farklı ve tutarsız biçimde sıralamalarıdır. Bireylerin tercih sıralamalarından
çoğunluk kuralı ile sosyal bir sıralamaya geçilememektedir. Bu durumun nasıl ortaya çıktığı
Grafik 4 yardımıyla açıklanabilir. Grafik, Tablodaki seçmen sıralamasının değişik bir
ifadesidir. Üç bireyin, üç bütçe büyüklüğü konusundaki tercih sıralamaları görülmektedir.
Yatay eksen Grafikteki gibi sıralandığında A ve B bireyinin tercihlerinin tek zirveli olduğu, C
bireyinin tercih sıralamasının ise iki zirveli olduğu görülmektedir. C bireyinin tek zirveli
olmayan bu tercih sıralaması döngüsel çoğunluğa neden olmaktadır. C bireyinin tercih
sıralamasının, tek zirve yapacak biçimde değişmesi halinde döngüsel çoğunluklar da ortadan
kalkacaktır.

3.4. Oy Alışverişi
Siyasi karar almanın iki önemli özelliğinin yansımaları burada incelenecektir.
Bunlardan birincisi, çoğunluk kuralı ile, bir konu üzerinde karar verilirken her bireyin oyunun
seçmenin tercih yoğunluğu dikkate alınmadan aynı ağırlıkta olduğunun kabul edilmesidir.
İkincisi ise tekliflerin birbirinden bağımsız olarak karara bağlanmamasıdır. Teklifler üzerinde
sürekli olarak oylama yapılması, zaman içinde oy alışverişine, (oy ticareti) (logrolling) neden
olmaktadır.
Çoğunluk oylaması, parasal olarak tüm seçmen tercihlerinin aynı yoğunlukta olduğu
varsayımı ile, her bireyin sadece bir oyu olduğu varsayımına dayanmaktadır. Her bireyin tercih
yoğunluğunun aynı olmasının anlamı, çoğunluğun desteklediği bir teklifte, toplam kazançların
toplam kayıplardan fazla olmasıdır. Çoğunluk oylaması bireylerin alternatifler konusunda
tercih yoğunluklarını belirtmelerini engellemektedir. Çünkü her birey bir oya sahiptir.
Rekabetçi piyasalarla bireyler bir mal ve hizmet için daha fazla ödeme yapmak isterlerse (bütçe
kısıtlarına kadar), tercih yoğunluğunu göstermiş olmaktadır. Kamusal tercihlerde “bir birey48

bir oy” kuralı varken, rekabetçi piyasalarda bir TL-bir oy kuralı geçerlidir. Rekabetçi
piyasalardaki bu kurala uygun biçimde kamusal kararların alınmasındaki kurallara
uygulanabilir. Örneğin puanlı oylama, veya puan verme kuralı (point voting) gibi. Bu kurala
göre, her seçmene, örneğin 100 puan verilir. Seçmenler gündemde yer alan konular hakkında
tercih yoğunluklarına göre söz konusu puanları dağıtırlar. Çok fazla tercih ettikleri bir alternatif
için tüm puanlarını oylayabilecekleri gibi, tercih yoğunluğu çok düşük olan bir alternatif için
ise sadece bir puanlık oy kullanabilirler. Bu biçimde yapılan oylamada tüm seçmenlerin oyları
(puanları) toplanmakta ve en çok puan alan alternatif kazanmaktadır.
Bireylerin tercih yoğunluklarını oylamalarda dikkate almanın bir başka yolu oy
alışverişidir., Oy alışverişi, üç bireyin (A, B, ve C) yollarının yapılması için harcanacak 100
milyar TL'nin, üç bireye sırasıyla 100, 50 ve 10 milyon TL fayda sağlayacak biçimde
farklılaştığı örneği üzerinde açıklamalar yapılacaktır. Çoğunluk oylaması 100 milyar TL
harcamanın eşit olarak iki yola paylaştırılmasına neden olurken, sağlanan kazançlar hangi iki
bireyin çoğunlukta olduğuna bağlı olacaktır. İki yola harcanan paradan sağlanan kazançlarla
ilgili üç olası sonuç Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Olasılıkta Kazançlar
A

B

C

Toplam

1. Olasılıkta Kazançlar (A
ve B çoğunlukta)

50

25

0

75

2. Olasılıkta Kazançlar (A
ve C çoğunlukta)

50

0

5

55

3. Olasılıkta Kazançlar (B
ve C çoğunlukta)

0

25

5

30

Bunların her biri, çoğunluğu hangi iki bireyin oluşturduğuna bağlı olarak, çoğunluk
oylamasında ortaya çıkabilir. Buna rağmen ortaya çıkan olasılıklardan daha fazla toplumsal
fayda elde etmek mümkündür. İlk olasılıkta, sağlanan toplumsal kazanç 75 milyon TL iken,
diğer olasılıklarda daha düşüktür. Yol harcamasından elde edilecek maksimum kazanç birinci
bireyin istediği yola tüm harcamanın yapılması durumunda ortaya çıkacaktır. Ancak, sadece bir
bireyin kabul etmesi nedeniyle, arzu edilen bu sonuç çoğunluk oylaması ile kabul
edilmeyecektir.
Birey A diğer iki bireyden birine veya her ikisine kendi lehinde oy kullanması için yeteri
kadar ödeme yapabilir. A bireyinin diğer bireylerin oylarını satın alabileceği olası sonuçlar ise
Tablo 5'tedir.
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Tablo 3. A Bireyinin Diğer Bireylerin Oylarını Satın Alma Olasılıkları
A

B

C

Toplam

1. Olasılıkta Kazançlar (B’ye
25 ödeme)

75

25

0

100

2. Olasılıkta Kazançlar (A’ya 5
ödeme)

95

0

5

100

3. Olasılıkta Kazançlar (B ve
C’ye ödeme)

70

25

5

100

A bireyi ikinci veya üçüncü veya hem ikinci hem de üçüncü bireye para teklif ederek
istediğine ulaşabilir. Her bir durumda da, ulaşılabilecek maksimum sosyal kazanç 100 milyon
TL elde edilmektedir. Sonuç aynı olmasına rağmen, kazançların dağılımı değişecektir.
Kazançların dağılımı, çoğunluğun kiminle sağlandığına ve pazarlık güçlerine bağlı olacaktır.
Bir başka örnek oy alışverişinin daha sıklıkla ortaya çıktığı parlamentolardan verilebilir.
Parlamentodaki X grubunun işsizliği azaltmak için geliştirdiği bir proje vardır. Y grubunun ise
işsizliğin azaltılması projesi konusunda herhangi bir düşüncesi yoktur. Ancak Y grubunun
eğitim niteliğinin arttırılması için geliştirdiği bir başka proje vardır. İki grubun projelerinin
sahipleri tarafından tek başlarına kabul edilemeyeceği bir durumda oy alışverişi için zemin
hazırlanmıştır. X grubu, Y grubuna, işsizliği azaltma projesine olumlu oy vermesi halinde, onun
geliştirdiği eğitimin kalitesini arttırma projesine olumlu oy vereceği teklifinde bulunur. Oy
alışverişi olmadığında iki projede kabul edilmeyecektir. Oy alışverişine izin verildiğinde iki
proje de kabul edilmektedir.
Oy alışverişinin refah artırıcı olarak görülen bu örneklerin dışında, oldukça olumsuz
sonuçları da ortaya çıkabilmektedir. Örneğin güven oyu verme, görüşülen bütçeye olumlu oy
verme, koalisyon hükümetlerinin kuruluşunda, bakanlık pazarlıklarında, milletvekili
transferlerinin gündeme gelmesi oy ticaretinin, çok ahlaki olmayan (demokrasi kültürüne aykırı
olan) gizli oy alışverişine örneklerdir. Hatta bazı zamanlarda belirli oylar karşılığı yüksek
paraların konuşulması gizli ve ahlaki olmayan oy ticareti örnekleridir. Oy ticareti her zaman
gizli yapılmaz. Koalisyon protokollerinde, koalisyonu oluşturan partiler birbirlerinin
politikalarını destekleme sözü verilir. Bu açık oy alışverişi olarak adlandırılmaktadır. Bu
tür açık oy alışverişleri bir anlamda yasallık kazanmaktadır ve demokrasi kültürüne aykırı
sayılmazlar. Oy alışverişinin olumsuz bir yönü de kamu harcamalarının aşırı artmasına
neden olmasıdır. İki ayrı partinin kendi bölgelerine ve seçmen tabanına yönelik politikaları
destekleme sözü vermesi sonucu, oy ticaretinin olmadığı duruma göre, kamu harcamaları fazla
olacaktır.
Oy alışverişinin işleyebilmesi için, seçmenlerin veya partilerin teklif ettikleri
politikalardan kazançlarında ve/veya katlandıkları maliyetlerinde asimetrik olmalıdır. Bir parti
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belirli bir projesinden fayda sağlarken, bu projenin maliyetine katlanacak seçmen tabanına
sahip partiye oy alışverişi teklifi götürmesi anlamsız olacaktır. Aynı biçimde benzer seçmen
kitlesine sahip partilerin oy alış verişinde sorunlar yaşanabilmektedir.
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4.1. Oybirliği Kuralı
Tam rekabet koşullarının Kamu Ekonomisi alanında gerçekleşmesi için, siyasal
kararların oybirliği kuralına uygun olarak alınması gerekir. Oybirliği kuralına (unanimity rule)
uygun olarak karar alınabilmesi için, oylamaya katılanların tamamının oyunu aynı yönde
kullanması gerekir. Oybirliği kuralı, fayda yaklaşımına göre toplum refahını maksimize edecek
olan koşulların araştırılması sırasında, İsveçli Wicksell tarafından sistematik bir biçimde
formüle edilmiştir. Bu yüzyılın başında, İsveç toplumundaki gelir dağılımının çarpıklığına ve
azınlık haklarının korunmasına duyduğu özel ilgi, Wicksell'i bu konuya iten nedenler olarak
sayılabilir. Wicksell, uygulamasındaki güçlükleri gözönünde tutarak, oybirliği kuralını tam ve
yaklaşık oybirliği olarak iki ayrı biçimde ele almaktadır.
4.1.1. Tam Oybirliği Kuralı
Siyasal karar almada, oylamaya katılanların %100 ünün aynı konu üzerinde olumlu oy
kullanmaları durumunda, tam oybirliği (complete unanimity) kuralı uygulanmış olur. Karar
almaya katılanların sayısı arttıkça, bedava yararlanma eğilimi ortaya çıkacağından, tam
oybirliği kuralının uygulanması son derece güçtür. Genellikle 3 kişilik komisyonlarda ve
jürilerde oy birliği kuralına göre karar alınır. Oylamaya katılanlarının tamamının aynı konu
üzerinde tam olarak anlaşmaları nedeniyle, bu kurala mutlak oybirliği (absolute unanimity)
kuralı da denilmektedir. Wicksell, tam oybirliği kuralını çağdaşı Pareto'nun Optimalite kriterlerini geliştirdiği 1880'lerde, ancak ondan bağımsız bir biçimde ortaya koymuştur. Kamu
ekonomisi ile ilgili olarak bundan önceki bölümde incelediğimiz Pareto kriterleri, ancak tam
oybirliği
kuralına
uygun
olarak,
siyasal
kararların
alınması
durumunda
gerçekleştirilebilmektedir. Tam oybirliği kuralının kamu ekonomisi alanında bir karar alma
yöntemi olarak kullanılabilmesi durumunda, Pareto'nun Optimalite kriteri şu biçimde
yazılabilmektedir. Eşitliğe göre;
ZMRS = MRT = MC
Özel ve kamusal mallar arasındaki marjinal ikame oranları toplamı (EMRS),
oylamaya katılan seçmenler ya da politikacılar için, yine aynı mallar arasındaki marjinal
transformasyon oranına eşit olmalıdır. Denge noktasında marjinal ikame oranı (MRS),
marjinal faydaya, marjinal transformasyon oranı (MRT), marjinal maliyete (MC) eşitliği
yazılabilir. Böylece;
EMB = MC eşitliği elde edilir.
Bu son eşitliğe göre tam oybirliği kuralına uygun olarak kollektif kararların alınması
durumunda, kamusal mallarla ilgili olarak, seçmenlerin marjinal faydalarının toplamı ile
kamusal malın marjinal maliyeti birbirine eşit olmaktadır. Bu ilişkiyi şu şekilde yorumlamak
mümkündür. Seçmenlerin marjinal faydaları'nın (MB) toplamı, kamusal malın marjinal
maliyetine eşit olması durumunda, kişiler gönüllü olarak kamusal malın maliyetine
katılmaktadırlar. Bu nedenle, tam oybirliği kuralına göre karar alınabilmesi durumunda,
seçmenlerin bedava yararlanma (free rider) motivasyonu ile hareket etmeleri önlenmektedir.
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Böylece, Buchanan'm da vurguladığı gibi, tam oybirliği kuralı Pareto Opti-malitesi kriterinin
siyasal karşılığı olmaktadır. Öte yandan, bu kurala uygun olarak karar alınabilmesi durumunda,
azınlıkta kalma sorunu da ortadan kalkar. Çünkü, oylamaya katılanların %100 nün aynı yönde
oy kullanmaları durumunda, hiç bir kimse azınlıkta kalmamaktadır.
Tam oybirliği kuralının diğer bir üstünlüğü ise, çoğunluk kuralı gibi seçim paradoksu
denilen, tutarsızlığa yol açmamasından ileri gelir. Durumu, aşağıdaki örnek yardımıyla, daha
açık bir biçimde görmek mümkündür. A, B ve C adlı seçmen ya da partilerin; a, b ve c bütçe
politikalarına ilişkin olarak tercihlerini aşağıdaki tabloda gösterildiği biçimde sıraladıklarını
kabul edelim.
Tablo 1. Tercihlerin tutarlı biçimde açıklanması
a

B

c

A

1

2

3

B
C

1
1

2
2

3
3

Tabloya göre, bütün seçmenler ya da siyasi partiler (a) politikasını l'nci derecede, (b)
politikasını 2'nci derecede ve (c) politikasını ise, 3'ncü derecede tercih etmektedirler. Seçmen
ya da siyasi partilerin tercihlerini sıralama biçimi ile siyasal karar almayla varılan sonuç
arasındaki ilişki, aşağıdaki grafikde gösterildiği gibi tek uçlu (single peaked) biçiminde tutarlı
olmaktadır.
Grafik 1. Tek uçlu talep eğrileri

Yukarıdaki tabloya göre, seçmenlerin tercihlerini sıralama biçimini gösteren eğriler,
siyasal seçim sonucu ile tutarlılık nedeniyle, birer düz doğru olarak elde edilmektedir. Gerçekte,
bu üç doğru çakışmakta olup, anlatımda basitliği sağlama amacıyla ayrı ayrı çizilmişlerdir.
Seçmen tercihleriyle, siyasal karar alma sonucu ulaşılan çözüm arasındaki tutarlılık yukarıdaki
gibi ya düz doğrularla ya da tek uçlu (tepeli) eğrilerle gösterilmektedir. Tek uçlu (single
peaked) eğriler seçmenlerin tercihlerini sıralama biçimine uygun olarak, Arrow koşullarını
gerçekleştirecek bir sosyal refah fonksiyonun elde edilmesine olanak verirler.
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Tam oybirliği kuralına göre karar alınması durumunda, seçmenlerin alternatif tercihlerini sıralama biçimi ile sosyal refah fonksiyonu arasındaki tutarlılık (transivity), yukarıdaki
düz eğrilerle gösterildiği gibi tamdır.
4.1.2. Yaklaşık Oybirliği Kuralı
Tam oybirliği kuralının uygulanma olanağının son derece az olması nedeniyle,
uygulamada genellikle yaklaşık oybirliği kuralına başvurulmaktadır. Yaklaşık oybirliği
(approximate unanimity) kuralına göre siyasal kararın alınabilmesi için, oylamaya katılan
seçmen ya da politikacıların 9/10, 5/6 ve 2/3 gibi önemli bir kısmının olumlu oy vermesi gerekir. Bu kurala, nisbi oybirliği (relative unanimity) kuralı da denilmektedir.
Yaklaşık oybirliği kuralına başvurmayı gerektiren nedenlerin başında, tam oybirliği için
öngörülen %100 oranında olumlu oy alma koşulunun katılığı gelir. Çünkü, politikacıların veto
(oyu kullanmaları) durumunda olduğu gibi, bir oyun bile, siyasal karar almayı önleyebileceğini
düşünerek, diğerlerini istismar edecek biçimde stratejik davranmaları olasılığının fazlalığı, tam
oybirliği kuralının uygulanma olanağını oldukça azaltmaktadır. Kaldı ki, oylamaya
katılanlardan birisine bile verilen veto hakkı bile haksız kararların alınmasına neden
olabilmektedir. Örneğin, Yunanistan'ın veto hakkını kullanması sonucu, diğer üye ülkelerin
tümünün olumlu oyuna karşın Türkiye Avrupa Birliği'ne katılamamıştır. Bu nedenle, son
yıllarda Avrupa Birliği tam oybirliği yerine yaklaşık oybirliği kuralını benimseme eğilimine
girmiştir. Wicksell, yaklaşık oybirliği kuralını ikinci en iyi (second best) karar alma yöntemi
olarak önermiştir.
Gerçekten, bu yöntemle tam oybirliği kuralı dışında kalan diğer oylama kuralları
karşılaştırıldığında, Refah Hududu Eğrisi üzerinde optimumlar optimumunu gösteren
noktaya yaklaşmak daha kolaydır. Bilindiği gibi Refah Hududu Eğrisi üzerindeki söz konusu
noktaya ancak, tam oybirliği kuralına göre karar alınabilmesi durumunda ulaşılabilmektedir.
Öte yandan, yaklaşık oybirliği kuralına göre karar alınması durumunda bedava
yararlanma motivasyonu söz konusu olacağından, siyasal karar alma mekanizması daha etkin
işleyebilmektedir. Buna karşın bu şekilde ulaşılan karar, tam oybirliği ile varılan karardan daha
az adil olmaktadır. Yani, seçmenlerin 1/10, 1/6 ve 1/5 gibi bir kısmı azınlıkta kalmaktadır.
Ancak, çoğunluk oylamasıyla karşılaştırıldığında, yaklaşık oybirliği kuralı daha az sayıda
seçmen ya da politikacının azınlıkta kalmasına yol açmaktadır.
Günümüzde, yaklaşık oybirliği kuralı bir dereceye kadar ABD'nde bazı yerel
yönetimlerde uygulanmaktadır. Bu lokaller, oy verme sırasında genellikle vergi-harcama
tekliflerini birbirleriyle bağdaştırmaya çalışırlar. Mahalli hizmetlerin genellikle belli hizmetlere
tahsis edilen vergilerle (earmarked taxes) finanse edilebilmesi ve faydasının ölçülebilmesi
nedeniyle kararlar yaklaşık oybirliği kuralına uygun olarak alınabilmektedir. Ancak, uygulama
yine de Wicksell'in önerdiği gibi katı değildir.
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4.1.3. Oybirliği Kuralının Uygulanmasına İlişkin Wicksell'in Önerileri
Wicksell, bütçenin hazırlaması sırasında oybirliği kuralının uygulanmasına ilişkin
olarak, bazı önerilerde bulunmuş olup, bu önerilerini kısaca şu biçimde özetleyebiliriz.
Bütçenin kabulü sırasında, her harcama planı ile vergi planı ya da programı birlikte
oylamaya konulmalıdır. Böylece, harcama programlarının seçmenlerin kamusal maldan elde
edecekleri faydayı; vergi programlarının ise, kamusal malın maliyetini tutarlı olarak göstermesi
sağlanmaktadır. Harcama ve vergi programlarının bu biçimde oylamaya konulması, Pareto
kriterine uygunluğu sağlama yönünden de gerekli bulunmaktadır.
Wicksell'e göre, çeşitli vergi ve harcama programlarının oylanması sırasında şöyle bir
prosedür izlenmelidir. Önce, belli bir amacı gerçekleştirecek, herhangi bir vergi-harcama
programı oylamaya konulur. Söz-konusu, vergi-harcama programı oybirliğini gerçekleştirecek
biçimde oy alırsa seçilir. Eğer, oybirliğine göre seçilemezse, aynı amacı gerçekleştirecek olan
başka vergi-harcama programları oylamaya konulur. Bu programlardan, oybirliği kuralına
uygun olarak oy alanı seçilmiş olur.
Bütçede herhangi bir indirime yol açan vergi ve harcama programlarının oya konulması
sırasında ise, daha farklı bir prosedür izlenmelidir. Bu durumda, önce basit çoğunluk kuralına
uygun olarak harcamaları azaltmayı öngören bir karar alınır. Bundan sonra ise, reddedilecek
olan vergi-harcama programının seçimine geçilir. Çeşitli vergi-harcama bileşimlerinden oluşan
programlardan, oybirliği kuralına uygun olarak seçileni bütçeden çıkarılır. Ancak, reddedilecek
olan vergi-harcama programının oybirliğiyle seçimi olanağı yoksa, bu durumda, toplam oyların
1/10, 1/9, 1/8.... gibi bir kısmını alan programlar bütçeden dışlanır.
Oybirliği kuralının uygulanmasına ilişkin olarak önerilerini yukarıda kısaca
özetlediğimiz gibi, Wicksell, bütçenin oylamaya konulması sırasında tam oybirliği kuralının
katı bir biçimde uygulanması görüşünü savunmamıştır. Bütçenin oybirliği kuralına uygun
olarak kabulünü kolaylaştırmak için, ayrıca yaklaşık oybirliği kuralının da uygulanmasını
önermiştir. Yukarıda açıkladığımız gibi, Wicksell'in bu konudaki duyarlılığı, azınlıkların
haklarının korunmasına duyduğu derin saygıya dayanmaktadır. Ne var ki, ileride de
göreceğimiz gibi bütçenin oybirliği kuralına uygun olarak kabul edilmesi olanağı pek
olmadığından, başka oylama yöntemlerine başvurulmaktadır.

4.2. Çoğunluk Kuralı
En adil oylama yöntemi olan oybirliği kuralının uygulanma olanaklarının oldukça sınırlı
olması nedeniyle, siyasal karar alma sırasında genellikle, çoğunluk kuralına başvurulmaktadır.
Çoğunluk kuralına (majority rule) uygun olarak siyasal kararların alınması için, oylamaya katılanların yarısından bir fazla oy alınması gerekir. Ancak, bu kuralın değişik biçimlerde
uygulanması nedeniyle, gerekli oy sayısı ile oylamaya katılanlarının sayıları arasındaki ilişki
de değişmektedir. Öte yandan, çoğunluk kuralına uygun olarak seçilen politikaların ya da
adayların önemli bir kısmı, oylamaya katılanların çok önemli bir oranının tercihini
yansıtmamaktadır.
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Bunlar çoğunluk kuralı ve kollektif rasyonelliği sağlamaya yönelik diğer oylama
yöntemleri olarak aşağıda ele alınmaktadır. Siyasal kararların daha pratik ve ivedi olarak
alınabilmesini sağlamak için, çoğunluk kuralı farklı biçimlerde uygulanmaktadır. Bunlar, çeşitli
çoğunluk kuralları ve kollektif rasyonelliği sağlama yönelik oylama yöntemleri olarak aşağıda
ele alınmaktadır.
4.2.1. Nisbi Çoğunluk Kuralı (proportionate majority rule)
Oylamaya katılan seçmen ya da politikacıların çeşitli politika ya da adaylara verdikleri
oylar oranlandığında (nisbet edildiğinde), en fazla oy alan politikacı ya da siyasi partinin ya da
alternatif politikanın seçilmesidir. Bu yönteme azınlık hükümetlerinin kurulması sırasında
başvurulmaktadır. Örneğin, 500 temsilciden oluşan bir mecliste, alternatif bütçe politikalarında,
A, 150; B, 200 ve C, 150 oy almışlarsa, alman oylar nisbet edildiğine (150/500, 200/500 ve
150/500), bunlardan en yüksek olan B politikası seçilir. Bu örneğe göre, oylamaya katılan
seçmen ya da politikacıların 300/500 gibi çok önemli bir bölümünün tercihleri, siyasal karar
alma sırasında hesaba katılmamaktadır. Buna karşılık, siyasal kararlar için temel alınacak olan
oran, yukarıdakiler gibi düşük olmayabilir. Ancak, siyasal karar almada kolaylığı sağlamak
amacıyla bu kurala başvurulması nedeniyle, alman kararlar genellikle çoğunluğun tercihlerine
aykırı bulunmaktadır.
4.2.2. Basit Çoğunluk Kuralı (simple majority rule)
Bu kurala göre, siyasal kararın alınabilmesi için, oylamaya katılanların sayısı olan (N)'in
yarısından bir fazlasının ya da (N/2)+1’in olumlu oy vermesi yeterli olmaktadır. Basit çoğunluk
kuralına uygun olarak karar alınması durumunda, oylamaya katılanların yarısından bir
noksanının ya da (N/2)-1 kadar seçmen ya da politikacının azınlıkta kalmalarına neden
olunmaktadır. İleride de göreceğimiz gibi bu kural, bazı tutarsız sonuçlara ulaşılmasına da yol
açmaktadır. Örneğin, Türkiye'deki güven oylaması ve hükümet kuruluşu aşamalarında, bu kural
milletvekili transferlerini teşvik edici bir rol oynamaktadır. Böylece, çoğunluğu oluşturan bir
grup bir milletvekilinin bile karşı partiye geçmesiyle azınlığa düşerken; azınlıktaki parti ise,
kolayca hükümeti kurabilmektedir. Bu tür istikrarsızlık ise, milletvekili transferi sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır.
4.2.3. Kaliteli Çoğunluk Kuralı (qualified majority rule)
Bu kurala uygun olarak siyasal kararın alınabilmesi için ise, oylamaya katılanların 2/3
gibi önemli bir kısmının olumlu oy vermesi gerekir. Siyasal karar alma ile ilgili olarak bu kurala
uygun siyasal kararın alınabilmesi için ise, oylamaya katılanların 2/3 gibi önemli bir kısmının
olumlu oy vermesi zorunludur. Ancak, karar alma ile ilgili olarak bu kurala, sınırlı bir şekilde
başvurulmaktadır. Genellikle, anayasal değişikliklerde ve Cumhurbaşkanı seçimi ile azli
sırasında, kaliteli (mevsuf) çoğunluk kuralına uygun olarak %66 ya da 2/3 oranında oy alınması
öngörülmektedir. Kaliteli çoğunluk kuralına göre azınlıkta kalanlann sayıları oldukça azaldığından, bu kurala uygun olarak siyasal karar alınması durumunda, Wicksell'in nisbi oybirliği
(relative unanimity) yöntemi ile ulaşılan noktaya yaklaşılmaktadır.
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5.1. Kollektif Rasyonelliği Sağlayacak Oylama Kuralları
Uygulamada çoğunluk kuralı kadar başvurulmamakla birlikte, kollektif rasyonelliği
sağladığı için önerilen başlıca iki oylama kuralı daha vardır. Bu yöntemler seçmen ya da
politikacıların birden çok oy kullanmalarını gerektirir. Böylece, azınlıkta kalanların tercihlerini
daha kolay bir biçimde açıklamalarına olanak verilmektedir. Kollektif rasyonelliği sağlamak
için önerilen bu yöntemler, Çoğulcu ve Puan Oylaması kurallarıdır.
5.1.1. Çoğulcu Oylaması
Oylamada kollektif rasyonelliği önemli ölçüde sağlayan bir oylama yöntemidir.
Çoğulcu oylamasına (plurality voting) göre, oylamaya katılanlar alternatif bütçe politikalarını
verdikleri öneme göre sıraladıklarında, en çok tercih edileni seçilir. Uygulamada en çok tercih
edilen politika 1 ve en az tercih edilen politika ise, alternatif politikaya aday sayısına eşit bir
rakam verilerek sıralanır. Örneğin, A, B ve C siyasi partileri t, x, y ve z bütçe politikalınn 1 ve
4 sayılan arasında, aşağıdaki biçimde sıralasınlar. Böylece, en çok tercih edilen politikaya 1; 2
nci derecede tercih edilene 2; ve en az tercih edilene 4 rakamı verilerek, aşağıdaki tablo
düzenlenir.
Tablo 1. Çoğulcu Oylaması
t

x

y

z

A

1

2

4

3

B

2

1

3

4

C

1

3

4

2

Toplam

4

6

11

9

Çoğulcu oylaması kuralına göre, oylamaya katılanların en çok önem verdikleri ya da
toplam olarak en az sayıyı alan (t) politikası seçilmektedir. Böylece sosyal sıralama
t>x>z>y
tercih sıralamasına göre (t) politikasının (adayın) seçimine olanak verir. Bu yöntemle
Pareto Optimalitesine, çoğunluk kuralına göre daha fazla yaklaşılmaktadır. Ayrıca, azınlıkta
kalma sorunu da kendiliğinden çözüme kavuşturulduğundan, daha demokratik bir yöntemdir.
Çoğulcu oylaması ayrıca temsili demokrasinin en önemli sorunu olan, delege oylarıyla
milletvekili adaylarının sıralarının saptanmasına olanak veren çarpık uygulamalara da çözüm
getirebilmektedir. Bilindiği gibi, Türkiye uygulamasında delegeler genellikle kendilerine en
çok çıkar sağlayacağını düşündükleri adayları desteklerler. Parti başkanlarını delegeleri ve
delegelerin de parti başkanını seçtiği Türkiye uygulamasına göre; seçmenlerin önemli bir
bölümü istemedikleri adaylara oy verme zorunda kalırlar. Bu durum ise, seçmenlerin
demokrasiye olan güvenlerinin sarsılmasına yol açar. Sorun, seçmenlerin bir karma listeden
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istedikleri adayları yukarıdaki örnekte olduğu gibi sıralamalarıyla çözüme kavuşturulabilir.
Milletvekillerinin çoğulcu oylamasıyla seçimi ile temsili demokrasi kendiliğinden
gerçekleşmektedir. Çünkü, böyle bir oylama yöntemi uygulandığında seçmenlerin tercihlerine
uygun adaylar kolayca seçilebilirken; ayrıca, parti başkanları ve delegelerin belirledikleri
adaylara oy verme zorunda bırakılmaları biçimindeki sorunlar da ortadan kalkmaktadır.
Çoğulcu oylaması uygulanmasında alternatif politika ya da adayların sayısının az
olduğu durumlarda, eşit oy alma gibi bir sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu sorun ise, aşağıda
anlatılan Puan oylamasıyla kolayca çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu tür bir oylamaya
katılanların sayısı arttıkça, eşit oy alma durumunun ortaya çıkma olasılığı da son derece
azalmaktadır.
5.1.2. Puan Verme Kuralı
Oylama ile kollektif rasyonelliği daha da artırmak için başvurulan diğer bir yöntem,
tercihlere ağırlıklarına göre puan verme ya da nokta oylaması (point voting) kuralıdır. Bu
kural, yukarıda açıkladığımız Çoğulculuk Kuralına oldukça benzer. Puan Verme Kuralı'na
(point rule) göre oylama sırasında, seçmenler ya da politikacılar kendilerine verilen ve toplamı
sabit olan puanlan, alternatif politikalara verdikleri ağırlığa göre dağıtırlar. Bu biçimiyle Puan
Oylaması (point voting), çoğulculuk kuralına oldukça benzemektedir. Ancak, puan oylaması
durumunda alternatif politikalara verilen önem daha iyi yansıtılmaktadır. Şöyle ki, çoğulculuk
kuralında alternatiflere verilen oylar tercihlerin önem sırasını gösterdiği halde; Puan
Oylamasında, alternatiflere verilen puanlar, tercihlere verilen ağırlığı tam olarak
yansıtabilmektedir. Bu yöntemin uygulanması, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi açıklanabilir.
Tablodaki örneğimizde, oylamaya katılan A, B ve C adlı seçmen ya da politikacıya 100'er puan
verilmektedir. Seçmenler ellerindeki toplam 100'er puanı çeşitli bütçe politikalarına aşağıdaki
biçimde dağıtsınlar. Bu yönteme göre, seçilmesi arzu edilmeyen bir adaya sıfır puan
verilebilmektedir.

Tablo 2. Puan verme kuralının uygulanışı
Bütçe Politikaları

Verilen puanlar

Toplam

A

B

C

Puan

40
30

12
28

15
10

67
68

y

20

50

60

130

z

10

10

15

65

100

100

100

300

t bütçe politikası
x

Toplam
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Tablo incelendiğinde, (y) bütçe politikasının seçilmekte olduğunu görürüz. Ancak,
oylamaya katılanların tercihlerine verdikleri ağırlık her birisi için değişmekte olduğundan; (x)
politikası 2'inci ve (t) politikası ise, 3'üncü derecede seçilmektedirler. Tercihlere verilen
ağırlıkları (intensity of preferences) daha iyi yansıtması nedeniyle, puan oylaması ile kollektif
karar almada rasyonellik daha iyi bir biçimde sağlanmaktadır. Bu nedenle, azınlıkta kalanların
sayıları minimum düzeye indirilmekte olup, bunların tercihlerini açıklayamamaları gibi bir
durum söz konusu olmamaktadır. Bütün bu üstünlüklerine karşılık, bu yöntemin de bazı zayıf
yönlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, seçmen ya da politikacılar dan bazıları, tercih
ettikleri alternatifin kazanmasını sağlamak için bütün puanlarını bir adayda
toplayabilmektedirler. Bu şekilde stratejik davranarak, tarafların puanlarının tercihlerinin
ağırlığına göre tahsis edilmesi önlenilmektedir. Ancak, stratejik davranarak gerçek tercihlerin
açıklanmaması, kollektif karar alma sırasında kullanılan bütün oylama yöntemleri için de
geçerlidir. Kaldı ki, demokrasi kültürü arttıkça bu sorun da ortadan kalkacaktır. Sosyal
rasyonelliği sağlaması ve azınlıkta kalanların tercihlerinin açıklanmasına olanak vermesi
nedenleriyle çoğulcu ve puan oylamaları geleneksel oylama yöntemlerine göre oldukça
üstündür. Özellikle, milletvekili, komisyon ve belediye başkanı ile cumhurbaşkanı seçimlerinde
başarıyla kullanılabilirler.

5.2. Oy Çoğunluğuna Alternatif Kurallar
5.2.1. Condorcet Kuralı
Elemeye dayalı bir seçim yöntemidir. Bir seçeneğin kazanmasını, tüm öteki seçeneklere
karşı oylamaya sokularak kazanmış olmasına bağlayan kurala “Condorcet Kuralı” adı
verilmektedir. Bu kuralda, kazanan seçenek diğerlerinin hepsine üstün gelmiş olduğu için,
oylama paradoksu ortaya çıkmaz. Aşağıdaki örnekte, Condorcet kuralına göre Y seçeneği diğer
seçeneklerin hepsini elediği için kazanan seçenek olmaktadır.
5.2.2. Borda Kuralı
Tüm seçenekler çifter çifter oylamaya sokularak, her bir seçeneğin diğerlerine karşı
aldığı oy bir oylama matrisi üzerinde gösterilir. Bu ikili karşılaştırma sonucunda en çok oy alan
seçenek kazanır.
27 kişilik bir toplulukta x, y ve z seçenekleri arasındaki tercihler şu şekildedir:
10 kişi x>y>z
9 kişi z>y>x
8 kişi y>x>z
Bu örnekte görüldüğü gibi,
x’i, y’ye tercih eden 10 kişi, z’ye tercih eden 18 kişi vardır. (1. satır)
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y’i, x’e tercih eden 17 kişi, z’ye tercih eden 18 kişi vardır. (2. satır)
z’yi, x’e tercih eden 9 kişi, y’ye tercih eden 9 kişi vardır. (3. satır)
Bu durumda basit oy çoğunluğuna göre X kazandığı halde, Borda kuralına göre, diğer
seçeneklere göre tek tek oylandığında, en yüksek oyu Y kazanmaktadır.
Tablo 3. Condorcet ve Borda Kuralları
X

Y

Z

BORDA
SAYISI

X

0

(10,17)

(18,9)

28

Y

(17,10)

0

(18,9)

35

Z

(9,18)

(9,18)

0

18

5.3. Optimal Oy Oranı
Yukarıda anlatılan çeşitli oylama yöntemleri, kamu ekonomisinin fonksiyonlarını
yerine getirme yönünden etkinliği sağlayamamaktadır. Çoğunluk kuralı, bütçelemeye ilişkin
kararların kısa zamanda alınmasına olanak vermesine karşın, büyük bir seçmen kitlesinin
tercihlerine aykırı düşmektedir. Örneğin, %20-23 oranlarıyla belediye başkanlarının seçildiği
bir seçimin sonuçlarına göre, seçmenlerin yaklaşık %80'inin istemediği adaylar kolayca başkan
seçilebilmişlerdir, böylece, alınan kararlar seçmenlerin %20'sinin tercihlerini yansıtırken;
geriye kalan büyük çoğunluğun tercihlerini açıklamalarına olanak vermemiştir. Bu durumda,
seçmenlerin %80'i, istemedikleri türden kamusal mal ve hizmet tüketmek zorunda bırakılmaları
nedeniyle, seçmenlere yüklenen dışsal maliyet (voter externality cost) le karşılaşırlar. Aşandaki grafikte gösterildiği gibi, siyasal karar alma için gerekli oy oranı CN eğrisiyle belirtilen
biçimde azaldıkça, seçmenlere yüklenen dışsal maliyetler giderek azalarak N noktasına
sıfırlanır. Çünkü, N noktasında oybirliği yöntemiyle karar alındığından, alınan karar
seçmenlerin bütününün tercihlerine uygun düşmektedir. Bu durumda alınan karardan memnun
olmayan seçmen kalmadığından, seçmenlere yüklenen dışsal maliyetler sıfır olmaktadır. Buna
karşın siyasal kararların bir diktatör tarafından alındığı durumda ise, seçmenlere yüklenen karar
almanın dışsal maliyeti maksimum düzeye çıkmaktadır.
Grafiğe göre, %20 nisbi çoğunluk yöntemiyle belediye başkanı seçimi durumunda,
diğer seçmenlere yüklenen dışsal maliyet (a) kadar olup, seçimin anti-demokratik niteliği %80'e
yükselmektedir. Bir diktatörün karar alması durumunda ise her iki olumsuzluk maksimum
düzeye çıkmaktadır. Böylece, CN eğrisi aynı zamanda alınan kararın çeşitli oylama
yöntemlerine göre, anti-demokratiklik derecesini de göstermektedir.
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Grafik 1. Optimal Oy Oranı

Y eksenleri ayrıca karar almaya ilişkin olarak, anlaşma ya da ikna etmenin pazarlık
maliyetini de gösterir. Şöyle ki, X ekseniyle gösterilen oylamaya katılanların sayıları arttıkça,
anlaşma olanağı da, giderek azalmakta ya da OD eğrisiyle belirtildiği biçimde anlaşmanın
maliyeti artmaktadır. Siyasal karar almada oylamaya katılanların birbirini etkileyerek ya da
karşılıklı olarak taviz vererek, anlaşmaya ulaşmaları olanağı çeşitli oylama yöntemlerine göre
değişmektedir. Örneğin, O noktasında yer alan bir diktatörün, başkalarının onayını alması
gerekmediğinden, ikna etme maliyeti (political interaction cost) sıfırdır. Buna karşın, N
noktasında bir kişinin bile ikna edilmemesi durumunda, oy birliğine göre karar almanın maliyeti
maksimum düzeydedir. Gerçekten, oybirliği kuralının bedava yararlanma (free rider)
motivasyonuna yol açması nedeniyle, oylamaya katılanlardan tek bir kişi bile, kararın alınmasını kolayca önleyebilmektedir. Böylece, oylamaya katılanların sayılarının artmasına bağlı
olarak, siyasal ikna maliyetinin OD eğrisiyle gösterildiği gibi artacağını söyleyebiliriz.
Siyasal karar almanın maliyeti (political decision making cost) ise, seçmenlere
yüklenen karar almanın dışsal maliyeti (CN) ve karar almaya katılanların birbirini ikna
etmeleriyle ilgili (OD) maliyetini gösteren eğrinin dikey olarak toplanmasıyla, (C+D) eğrisi
olarak elde edilir. Alınan kararlar kamusal mallarla ilgili olduğundan, bu eğrinin çiziminde
dikey toplama yönteminden yararlanılmaktadır. Böylece, siyasal karar almanın ya da
konsensüse varmanın maliyetini gösteren (C+D) eğrisinin en düşük olduğu nokta optimal
oylama oranını vermektedir. Şekle göre OM/ON oranı optimal oylama oranını göstermektedir.
Bu orana göre siyasal kararların alındığı durumda, çoğunluk kuralının yol açtığı azınlık ta
kalanların tercihlerinin yansıtılmaması sorunu bir dereceye kadar çözüme kavuşturulmaktadır.
Bilindiği gibi, yukarıdaki belediye başkanı seçimine ilişkin örneğimizde vurguladığımız gibi,
çoğunluğu oluşturan seçmenlerin tercihlerini açıklayabilmelerine olanak sağlamak için Batı
Ülkelerinde çoğu seçimler iki turlu yapılarak %50+1 çoğunluğu elde edilmektedir. Oybirliği
kuralının yol açtığı sorunlar nedeniyle de, azınlıkta kalan seçmenlerin tercihlerini yansıtmaya
olanak veren, aşağıdaki oylama yöntemleri temsilde adalet ve yönetimde istikrarı kolayca
sağlayabilmektedir.
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5.4. Çoğunluk Kuralının Uygulanmasıyla İlgili Diğer Siyasal Karar
Alma Modelleri
Bu kısımda önce, seçmen ve politikacıların siyasal karar alma sırasındaki davranışlarını
açıkladıktan sonra, çoğunluk kuralının uygulanmasını kolaylaştıracak olan bazı modelleri
inceleyeceğiz.
5.4.1. Politikada Rekabet Modeli
Anthony Downs tarafından geliştirilen "Rekabet Modeli", siyasal karar alma sırasında
seçmenlerin ve politikacıların davranışlarını açıklama yönünden oldukça yararlı olmaktadır.
Politikada Rekabet Modeli ayrıca, kişisel tercihlerin siyasal karar alma mekanizmasıyla nasıl
yansıtılmakta olduğunu da açıklamaktadır. Aynı konu, Schumpeter tarafından da ele
alınmıştır. Schumpeter'e göre; tüketici tercihleri nasıl ki üreticileri üretim yapmaya
sevkediyorsa, siyasal alanda da seçmenlerin çıkarları politikacıları aralarında rekabet yapmaya
yöneltmektedir.
Downs ise, seçmenler ile politikacılar arasındaki ilişkiyi, daha açık bir biçimde ortaya
koymaktadır. Downs'a göre; seçmenler ödedikleri vergiye kıyasla elde edecekleri faydayı;
politikacılar ise, elde edebilecekleri oy sayısını maksimize etmeye çalışırlar14. Bu nedenle,
seçmenler çıkarlarını en iyi şekilde sağlayacak olan adaylara oylannı verirlerken; politikacılar
da, seçmenlerin fayda maksimizasyonunu gerçekleştirecek harcama programlarını hazırlarlar.
Yani, piyasa karar alma mekanizmasında önemli bir unsur olan "kâr" elde etme motifinin yerini,
siyasal karar alma mekanizmasında, "oy" sayısını artırma motifi almaktadır.
Downs, yukarıda kısaca açıkladığımız görüşlerini marjinal terimlerle şu biçimde
anlatmaktadır. Baştaki hükümet kamu harcamalarındaki marjinal artışın neden olduğu oy artışı
ile, vergilerdeki marjinal artışın yol açtığı oy azalışının eşit olduğu durumda oy sayısını
maksimize edebilmektedir. Bu duruma göre, mevcut vergi oranlarında herhangi bir değişiklik
yapmadan, kamu harcamalarını artırmakla baştaki parti, oy artışını hızlandırabilmektedir, buna
karşın, vergi oranlarını artıran hükümet ise, oy kaybı ile karşılacaktır. Seçmen ve politikacıların
kollektif karar alma sırasında hangi motiflerle davrandıklarını açıkladıktan sonra, şimdi
oylamaya ilişkin davranışlarını şöyle sıralayabiliriz.
1.
Seçmenlerin davranışları: Downs, seçmenlerin çeşitli koşullar altında ve
oylama sırasında nasıl oy kullandıklarını aşağıdaki biçimde anlatmaktadır.
(a) Seçmen, baştaki parti ile muhalefetteki partilerden (opposition parties) hangisinin,
devletten beklediği gelir akımını maksimize edeceğini gözönünde bulundurarak oyunu kullanır.
(b) Hükümeti kurmak için rekabet eden partilerin sayısı iki ise, bunlardan tercih ettiğine
oyunu verecektir. Eğer ikiden fazla siyasi parti rekabet ediyorsa, diğer seçmenlerin tercihlerini
de göz önünde bulundurarak; eğer partisinin kazanma şansı varsa, partisine; hiç kazanma şansı
yoksa, tutmadığı partinin kazanmasını önleyecek olan başka bir partiye oyunu verecektir.
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(c) Eğer, seçmen ileriye dönük (future oriented) bir kimse ise, gelecek seçimde kazanma
şansını arttırmak için, şimdiki seçimde kazanma şansı olmasa bile, tutmakta olduğu partiye
oyunu verecektir.
(d) Eğer seçmen, partilerin parti programlarının benzerliği nedeniyle, kendi tercihleriyle
uyuşan herhangi bir partiyi seçemezse, bu durumda;
- ya oyunu kullanmaktan vazgeçer ya da,
- programları
birbirine
benzeyen
partilerin
geçmişteki
performanslarını
değerlendirerek, ona göre bu partilerden birisine oyunu verir, ya da çekimser kalabilir.
2.
Politikacıların davranışları: Oylama sırasında iktidar partisi governing party)
ile muhalefetteki partiler (opposition), yeniden seçilme olasılığını maksimize edecek biçimde
davranırlar. Bu nedenle, politikacılar da seçilebilme olasılıklarını arttıracak biçimde hareket
ederler. Ancak, herhangi bir politikacının fayda fonksiyonunda yer alan parametreler,
seçmenlerinkinden oldukça farklıdır. Çünkü, seçmenler genellikle devletten umdukları gelir
akımını maksimize edecek olan politikacılara oylarını verirler. Politikacıların fayda fonksiyonu
ise, şu faktörleri kapsamaktadır: parasal çıkarlar, iktidar hırsı, tarihin kendisine yüklendiğine
inandığı görev, ideal sayılan kişisel görüşler, kamu yararı hakkındaki kişisel yaklaşımları ve
bunların dışında kalıp ta her politikacıya özgü olan ve değişik değer yargılarını yansıtan idealler
olarak sayılabilir.
5.4.2. Kollektif Karar Almaya İlişkin Modeller
Yukarıda açıkladığımız biçimde, politikacıların fayda fonksiyonlarında yer alan
faktörlerin farklılığı, kollektif karar almada rasyonelliği sağlamak için, politikacıların birbirini
desteklemesine yol açmaktadır. Yani, piyasa karar alma mekanizmasındaki para mal
değişiminde olduğu gibi kollektif kararların alınması sırasında da, oy-politika (program)
değiştirilmektedir.
Böylece, politikacılar oy-politika değişimiyle beklenen faydalarını maksimize edebilmektedirler. Ne var ki, politikacıların bu biçimde fayda maksimizasyonlarını
gerçekleştirmeleri, çoğu kez seçmenlerin çıkarlarıyla çatışmaktadır. Siyasal karar alma
sırasında rasyonelliği sağlamak için oylamaya katılanların davranışlarıyla ilgili olarak iki model
geliştirilmiştir.
1.
Coleman Yaklaşımı: Coleman, Arrow'un kişisel tercihleri yansıtacak herhangi
bir sosyal refah fonksiyonunun elde edilemeyeceği biçiminde formüle ettiği görüşüne itiraz
ederek, özellikle 3'üncü koşulu realiteye uygun bulmaz. Coleman bireylerin risk altında fayda
maksimizasyonu motifi ile hareket ederek, siyasal karar alma sırasında rasyonel davranacakları
görüşünü ileri sürmektedir. Coleman'ın Risk Altında Fayda Maksimizasyonu Yaklaşımı'na
(utility maximization under risk) göre, kişiler alternatif politikalar hakkındaki bilgi yetersizliği
nedeniyle, bu politikalarla ilgili olarak alınacak kararlardan elde edecekleri faydaları sübjektif
değer yargılarına göre değerlendirirler. Bu değerlendirmelerine uygun olarak, alternatif
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politikalarla ilgili kararlardan elde edeceği veya umduğu faydayı (expected utility) maksimize
edecek biçimde davranırlar. Böylece, belirlilik durumlarında olduğu gibi, alternatif politikalar
arasında bir sıralama yapılmaktadır. Bu sıralamadan sonra, çeşitli politikalardan elde edeceği
faydaları karşılaştırarak kararını verecektir. Coleman, oylamaya katılanların risk altında fayda
maksimizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla, nasıl davranmakta olduklarını aşağıdaki örnekte
olduğu gibi açıklamaktadır. Aşağıdaki tabloda, A, B, C adlı politikacıların X, Y ve Z bütçe
politikalarına verdikleri önem gösterilmektedir. Öte yandan, stratejik davranarak parti
programına sonradan eklenen X', Y' ve Z' politikaları nedeniyle, politikacıların yaptıkları
ayarlamalar ayrıca gösterilmektedir. Kollektif karar alma mekanizmasına sonradan giren bu son
üç politika, Coleman'a göre, altı alternatif politika arasında bir sıralama yapmayı
gerektirmektedir.

Tablo4. Coleman Modeline göre oylama
Beklenen Faydalar
Politikalar

X

Y

Z

X'

Y'

Z'

A Politikacı

10

5

1

10

9

8

B Politikacı

8

10

9

8

10

9

C Politikacı

9

8

10

9

6

10

Yapılan sıralamaya göre, B politikacısının tercih sıralaması değişmediği halde, A ve
C'ninki değişmektedir. A'nın diğer politikacıların sıralama biçimini bildiğini varsaydığımızda,
bu politikacı kollektif karar alma sırasında C politikacısını desteklemek isteyecektir. Çünkü,
kendisi en fazla önem verdiği X politikasının kazanmasını istediğinden, C'nin Z' politikasını
desteklemesi durumunda bu politika gerekli çoğunluğu sağlayabilmektedir. Gerçekten, A için
X ve Z politikaları; arasında bir seçim yapıldığında; A, X politikasının kazanması amacıyla,
C'nin Z' politikasının kazanmasını destekleyerek X politikasının kazanması olasılığını artırmaktadır. A nın kendi X ve Z politikaları arasındaki fayda farkı büyük olduğundan C nin Z
politikasını desteklemekle, X in yeterli oyu almasını sağlamaktadır. Kollektif karar alma
sırasında politikacıların birbirlerini desteklemeleriyle, oylamaya katılanlar bir yandan beklenen
faydalarını maksimize ederlerken, diğer taraftan da Arrow'un imkansızlık hipotezi tutarlı bir
çözüme ulaşabilmektedir.
2.
Azınlık Hükümeti Modeli: Buchanan tarafından geliştirilen bu model,
koalisyon hükümetlerinin nasıl karar aldıklarını açıklama yönünden oldukça yararlıdır.
Günümüzde, bir çok ülkede siyasi partilerin üye sayısı, çoğunluk kuralına göre siyasal karar
almayı sağlayacak sayıya ulaşamamaktadır. Bu nedenle, birçok demokratik ülkede siyasal
kararlar çoğu kez azınlık hükümetleri tarafından alınmaktadır. Son yıllara kadar Danimarka,
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İsveç, Norveç ve İngiltere'de azınlık hükümetleri iş başında kalmışlardır. Bu durumda, siyasal
kararlar alınırken, azınlık tercihleri çoğunluk tercihlerine üstün tutulur gibi görülmektedir.
Ancak, kollektif kararların alınması için, çoğunluğu sağlayacak biçimde azınlık hükümetinin
meclisin başka üyeleri tarafından da desteklenmesi gerekmektedir. Uygulamada bu
desteklenme işi, azınlık hükümetinin bazı siyasi partilerce dışarıdan desteklenmesi biçiminde
olmaktadır. Bu biçimde alman kararların seçmenlerin tercihlerini en zayıf biçiminde yansıttıkları kesin olduğu halde, rejim bunalımını önlemek için azınlık hükümetlerine
başvurulmaktadır.
3.
Taraf Tutma Modeli: Genel seçimlerden sonra, siyasi partilerden herhangi
birisinin gerekli çoğunluğu sağlayamadan meclise gelmesi durumunda, siyasal kararların
alınabilmesi için başvurulan diğer bir yöntem ise, koalisyon hükümetleridir. Bu durumda,
birden çok parti aralarında bir protokolü imzalayarak, hükümeti kurma yönünden anlaşmaya
varırlar. Böylece, çoğunluk kuralına uygun olarak siyasal kararların alınabilmesi
sağlanmaktadır. Günümüzde Batı demokrasilerinde ve Türkiye'de genellikle koalisyon
hükümetleri iş başında bulunmaktadırlar. Koalisyon hükümetlerinde siyasal kararlar sonraki
bölümde açıklandığı gibi taraf tutma ya da oy ticareti (logrolling) modeline uygun bir biçimde
alınmaktadır. Bu amaçla, Coleman Modelinde olduğu gibi, siyasi partiler çeşitli bütçe
politikalarını önem derecelerine göre sıralarlar. Koalisyona girecek partiler, ayrıca hükümetin
kurulması sırasında şu stratejiyi izlerler. Her parti, en az tercih ettiği bütçe politikası ile ilgili
oyunu, diğer partilerin en çok tercih ettikleri bütçe politikasının kazanması için bu partilerle
değiştirmeye çalışırlar. Böylece, partiler oy değişimi ile diğer partilerin önemsiz olan
politikalarını parti programlarından çıkarmaları sağlanarak, beklenen faydalarını maksimize
edebilmektedirler.
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6.1. Rasyonel Seçmenin İlgisizliği
Bildiğimiz gibi, siyasi piyasada seçmenler tercihlerini oy verme yoluyla bildirirler. Bu
oylar belirli kurallara göre toplanarak toplumun tercihini oluşturmaktadır. Ancak her şeyden
önce şu soru sorulmaktadır: Rasyonel bir seçmen neden oy verir? Burada seçmenin rasyonel
olması ile kastedilen bireysel faydasını en üst düzeyde tutmaktır. Eğer seçmen, kendi bir
oyunun, sonucu etkileme ihtimali son derece küçük, hatta sıfır ise, neden oy verme maliyetine
katlanır?
Kamusal seçiş varsayımlarına göre, aynı faydasını maksimum kılan bir tüketici gibi
davranan seçmen, aşağıdaki koşul yerine geldiği takdirde oy verecektir (Mueller, 1989: 354355).
pB – C > 0
Burada,
pB

: seçmenin desteklediği adayın (veya partinin) kazanması durumunda beklenen

p

: faydanın gerçekleşme ihtimali

C

: oy verme maliyeti

fayda

Bu modelde seçmen davranışları bütünüyle maddi faydaya bağlı olarak
değerlendirilmektedir. Oysa, seçmenlerin oy verme kararlarında etkili olan, vatandaşlık bilinci,
ulusal duygular gibi maddi olmayan unsurlar da geçerli olmaktadır. Riker-Ordeshook(1968),
yukarıdaki denklemi, PB + D - C > 0 olarak yeniden göstermişlerdir (D: oy vermenin sağladığı
maddi olmayan faydalar). Tabii, bu büyüklükler ölçülebilir büyüklükler olmadığı için, bu
kavramsal analizi test edilebilir bir hipotez haline getirmek mümkün değildir.

6.2. Politikacı ve Bürokrat Davranışları
Daha önce açıkladığımız gibi, kamusal seçiş teorisinin temel ayırıcı özelliği, kamusal
karar alma sürecinin arz yanını oluşturan politikacı ve bürokratların davranış modelleridir. Oy
maksimizasyonu hedefiyle davranan politikacılar ve siyasi partiler, özellikle seçim
dönemlerinde, seçmen tabanlarının tercihlerine yönelik harcamaları artırırlar. Seçim ekonomisi
olarak incelenen bu alan, kamusal seçiş teorisine göre, önemli bir devlet aksaklığı yaratmaktadır. Diğer yandan, bürokratların hedef fonksiyonları olan etki alanlarını genişletmek
için çalışmaları, devlet aksaklığı yaratan unsurlardan bir tanesidir.

6.3. Oy değiştokuşu (Logrolling)
Oy değiştokuşu, farklı tercihleri olan seçmenlerin, birbirlerinin tercihlerine oy vererek
kendi faydalarını sağlayacak olan projelerin kabul edilmesini sağlamalarıdır. Bu durum,
seçmenlerin gerçek tercihlerinden ayrılmalarına ve kaynakların Pareto etkin dağılımından
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sapmasına yol açar. Tercih yoğunluklarının ifade edildiği bir sistemde, yani bazı seçmenler bazı
tercih konularından diğerlerine göre daha fazla fayda sağlıyorsa ve bunu açıklayabiliyorsa,
seçmenler arasında oy değiş tokuşu (logrolling) yapmak için daha fazla motivasyon vardır. Oy
değiştokuşu hipotezine göre, eğer oy çoğunluğu kuralı geçerli olduğu durumda hiçbir seçenek
tek başına kazanamıyorsa, herhangi iki birey oy değiş tokuşu yaparak, yani birbirlerinin
projelerine oy vererek, faydalarını yükselteceklerdir. Oy değiştokuşu, öngörülebileceği gibi,
daha fazla sayıda kamu projesinin kabul edilmesine neden olacağı için kamu harcamalarını
artıran bir uygulamadır.
Aşağıdaki örnekte, X, Y ve Z projelerinin herbiri sırasıyla A, B ve C kişilerine fayda
sağlamaktadır ve her bir projenin maliyeti tüm bireyler arasında paylaşılmaktadır. Diyelim ki
her üç projenin de maliyeti 300'er lira olsun ve her bir kişinin sağladığı faydalar eşit olsun (500
lira).
Eğer, kabul edilen oylama kuralı 'oybirliği' ise, her üç proje de gerçekleşecektir. Çünkü
herkes fayda sağladığı için kimse söz konusu projeleri veto etmeyecektir. Ancak, eğer oy
çoğunluğu kuralı geçerli ise, oy değiştokuşu olmadan hiçbir proje tek başına kabul
edilmeyecektir.
Tablo 1. Oybirliği Durumu
X
500-300
0
0

A
B
C

Y
0
500-300
0

z
0
0
500-300

Bu durumda herhangi 2 bireyin koalisyon yaparak birbirlerinin projelerini oylamaları
(maliyeti tüm topluma yayarak) mümkündür. Örneğin, Ave B bireylerinin koalisyonu
sonucunda X ve Y projeleri yapılacak ve maliyet (300 + 300 = 600) 3'e bölünecektir (kişi başına
200). Bu durumda net faydaları aşağıdaki gibi olur:
Tablo 2. Oy Çoğunluğu Durumu
X

Y

Z

Net Fayda

A

500

-200

-200

100

B

-200

500

-200

100

C

-200

-200

-400

Aynı şekilde, A ve C bireyleri koalisyon yaparsa maliyet B bireyi üzerine; veya B ve C
bireyleri koalisyon yaparlarsa maliyet A bireyi üzerine aktarılacaktır.
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Yukarıdaki bütün örneklerde koalisyon dışında kalan birey, oy çoğunluğunu oluşturmak
için yapılan koalisyonlardan zarar görmektedir. Bu örnek çerçevesinde bunun nedeni,
maliyetlerin, faydalanma ilkesine dayanmaksızın tüm topluma yayılmasıdır. İşte, bu durumda,
kamusal seçiş yaklaşımına göre, azınlıklara zarar verici oy değiş tokuşunun anayasa ile
engellenmesi gerekmektedir (örneğin, vergilerin faydalanma ilkesine bağlanması gibi) Çünkü
çoğunluğun azınlık üzerindeki hakimiyeti ancak anayasal düzeyde engellenebilir. Daha ileride
ele alacağımız gibi, Anayasal İktisat öğretisi, bu temel üzerinde, hangi kararların anayasal
düzeyde (yani oybirliği kuralı ile) alınması gerektiğini incelemektedir.

6.4. Rant Kollama
Kamusal seçiş yaklaşımı içinde devletin aksamasına ve kamu kesiminin etkinsizlik
yaratmasına neden olarak gösterilen durumlardan bir tanesi de 'rant kollama' davranışlarıdır.
Rantlar özel ekonomide olduğu gibi kamu ekonomisinde de kıtlıklardan doğmaktadır. Ancak
burada, rantların doğal değil, hükümet tarafından suni olarak yaratılmış olması sözkonusudur.
Neo klasik iktisat teorisinde Ricardo'cu rant kavramı doğal bir rant olarak kabul
edilmektedir, çünkü toprak kullanımı arttıkça giderek daha az verimli topraklar tarıma açılmaya
başlanacak ve verimli toprakların sahipleri bundan bir rant elde etmeye başlayacaklardır. Oysa,
hükümetin bazı faaliyet alanlarına girişi sınırlandırarak bu alanlarda bir tekel hakkı yaratması
ve sonra bu hakkı dağıtması, yapay olarak yaratılmış bir ranttır. Firmalar bu rantı elde
edebilmek için hükümet nezdinde (politikacılar ve bürokratlar üzerinde) faaliyetlerde
bulunmaktadırlar. Bu faaliyetler rant kollama faaliyetleri olarak adlandırılmakta ve kamu
ekonomisinde etkin kaynak dağılımını saptırıcı bir etki olarak ortaya çıkmaktadır.
Klasik rant kollama teorisi, tekelin sosyal maliyetlerine rant kollama maliyetlerini de
ilave edilmesi fikrine dayanmaktadır. Tullock'un rant kollama maliyetleri analizine göre, bir
tekelin uyguladığı fiyatlama dolayısıyla R kadar tekelci rant elde etmesi ve bunun S kadar
tüketiciler üzerinde sosyal kayıp yaratması yanında bir de bu rantı elde edebilmek için
politikacılar ve bürokratlar üzerinde yaptığı rant kollama faaliyetlerinin (rüşvet vermek,
lobicilik gibi) yarattığı maliyetler (fırsat maliyetleri olarak) vardır (Mueller, 1989:230).
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Grafik 1. Rant Kollama

Buchanan, rant kollama faaliyetlerinin 3 yoldan sosyal israf yaratacağını belirtmiştir. 1.
Tekelin potansiyel sahiplerinin gösterdikleri çaba ve yaptıkları harcamalar 2. Devlet
görevlilerinin bu harcamalara karşı gösterdikleri tepki sonucu yaptıkları harcamalar 3. Her iki
tarafın rant kollama davranışlarının üçüncü taraflarda yarattığı saptırıcı davranışlar. Bunlara
örnek olarak sırasıyla şu durumlar gösterilebilir:
1. Bir havayolu şirketi bazı hatlarda tekel olmak için hükümet görevlilerine
rüşvet vermeleri
2. Hükümet görevlilerinin potansiyel tekellerin harcamalanna tepki vermek için
çabalan, örneğin böyle rüşvet alıcı pozisyonlara atanmak için yaptıkları faaliyetler
3. Diğer sektörlerin kendilerine yönelik vergi indirimi veya sübvansiyon
taleplerinin artması (Mueller, 1989:230).
Bir ekonomide kaynakların verimli yatırımlar yerine böyle israf yaratan faaliyetlere
harcanması büyümeyi de yavaşlatan bir etken olarak ortaya çıkmaktadır.

6.5. Mali Yanılsama
Mali yanılsama hipotezi, vergi ödeyicilerin, kamu kesiminin büyüklüğünü, ödedikleri
vergiye göre değerlendirdiklerini ve bazı vergileri alternatiflerine göre daha düşük (yüksek)
algıladıkları için kamu kesimini de olduğundan daha küçük (büyük) olarak değerlendirdikleri
fikrine dayanmaktadır. Buna göre, vergi ödeyeciler bazı vergileri yeterince algılayamazlar ve
kamu harcamalarının fiyatını daha düşük olarak görürler; bunun sonucunda kamu hizmet talebi
artar. Mali yanılsamanın kaynakları arasında şu hususlar sayılabilir: (1) Vergi sisteminin
karmaşıklığı (2) Vergilerin artan oranlılığı (3) Vergilerdeki otomatik artışlar (4) Vergileme
yerine borçlanma veya para basmanın tercih edilmesi.
(l)Vergi sistemi ne kadar karmaşıksa, vergi ödeyiciler tarafından o kadar az hissedilir
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ve bu durum kamu harcamalarının artmasına yol açar. Dolaylı vergiler doğrudan vergilere göre
daha fazla yanılsama yaratırlar. Ayrıca, çok sayıda ve küçük küçük verginin yaratacağı yük,
aynı hasılatı sağlasa bile, az sayıdaki büyük verginin yaratacağından daha düşük olarak
algılanacaktır.
(2) Vergi tarifesinin artan oranlı olması da mali yanılsamayı artıran bir faktör olarak
nitelendirilmektedir. Mali yanılsama hipotezine göre, vergi ödeyiciler, marjinal vergi oranlarına
karşı daha çok duyarlıdırlar ve marjinal vergi oranlarının ortalama vergi oranlarından yüksek
olduğu artan oranlı tarifelerde, ödedikleri vergiyi daha yüksek olarak algılamaktadırlar. Oysa,
bir kişinin gelirinin ne kadarını devlete vergi olarak ödediği 'ortalama vergi oranı' ile belirlenir.
Bu durumda da kamu hizmetlerinin fiyatı daha yüksek olarak algılanacağı için kamu malı talebi
düşecektir.
(3) Bazı konjonktürel dönemlerde vergi gelirlerinde otomatik artışlar olur. Örneğin,
enflasyon dönemlerinde nominal gelir dilimlerinin enflasyona göre düzeltilmediği durumlarda,
gelirler daha yüksek dilimlerden vergiye tâbi olmaya başlayacaklardır. Ancak vergi ödeyiciler
bu durumun farkında olmayabilirler ve vergi yüklerini daha düşük olarak algılarlar.
(4) Kamu harcamalarının finansmanı vergileme yerine, gelecek nesillere yük aktaran
borçlanma veya enflasyon yaratan para basımı ile sağlanıyorsa bu durum, bugünkü vergi
ödeyiciler tarafından bir fiyat olarak algılanmayacak ve kamu hizmetlerinin talebi artacaktır.
Kamusal Seçiş iktisatçıları, kamu kesiminin aşırı büyümesine yol açan etkenlerin başında,
1950'li yıllardan sonra yaygın olarak kullanılan Keynesyen açık bütçe politikalarının da
etkisiyle giderek büyüyen kamu borçlanmasının geldiği görüşünü birçok çalışmalarında ileri
sürmektedirler.
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7. ÇIKAR GRUPLARI
Çıkar grupları, adından da anlaşılacağı üzere çıkar amacıyla oluşmuş ve/veya
oluşturulmuş grupları ifade eder. Çıkar grupları kavramını daha iyi anlayabilmek için öncelikle
grup kavramı ve türlerini özetlemekte yarar vardır.

Kategorik
gruplar

Mesleki
gruplar

Formel
gruplar

İnformel
gruplar

Komünal
gruplar

Kurumsal
gruplar

Anomik
gruplar

Koruyucu
gruplar

Tutum
grupları

Hemşehri
grupları

Okuldaşlık
grupları

Entellektüel
gruplar

Cinsiyet
grupları

İnanç
grupları

Kategorik gruplar: Toplumdaki kesimlerin ortak bazı karakteristik özellikleri ile oluşan
gruplardır. Örneğin, zenginler ve yoksullar kategorik gruplara bir örnektir.
Mesleki gruplar: Toplum içindeki muhtelif mesleklere göre bazı gruplar oluşabilir.
Tüccarlar, esnaflar, doktorlar, mühendisler vs.
Formel gruplar: Rasyonel olarak organize edilmiş, bilinçli çaba ve girişimlerle
oluşturulmuş olan gruplardır. Bunların bir kısmı bireylerin gönüllü girişimleri ile
oluşturulmuştur, bazıları ise yasal prosedürlere ve zorlamalara uyum sağlamak amacıyla
oluşturulmuşlardır.
İnformel gruplar: Önceden planlanmamış, fakat zaman içerisinde kendiliğinden
oluşmuş olan gruplardır.
Komünal gruplar: Kan bağı, hısımlık, etnik köken, inanç birlikteliği ve saire nedenlerle
oluşmuş ve/veya oluşturulmuş olan gruplardır. Kabileler, aileler, etnik gruplar bu konuda örnek
verilebilir.
Kurumsal gruplar: Bunlar kamusal alandaki kurumlan içerir. Tam bir otonomi
(özerklik) ve bağımsızlığa sahip değillerdir. Bürokrasi ve askeri kuramlar bu konuda örnek
verilebilir. Sadece devlet kuruluşları değil, geleneksel kurumlar da buna dahildir. Örneğin
kilise, sinagog, cami vs.
Anomik gruplar (kendiliğinden oluşan gruplar): Belirli konularda birbirinden bağımsız
kişilerin bir amaç uğruna bir araya gelerek oluşturdukları gruplardır.
Koruyucu gruplar: Bunlara "fonksiyonel gruplar" da denir. Üyelerinin çıkarlarını
korumak için oluşturulmuştur. İşçi sendikaları, mesleki bitlikler bu konuda örnek verilebilir.
Tutum grupları: Paylaşılan değerler ve amaçlar, idealler uğruna oluşturulmuş olan
gruplardır. Çevrenin korunması, kürtajla mücadele, sivil özgürlükler için mücadele,
televizyonda seks ve şiddete karşı olma vs. amaçlarla oluşturulmuş olan gruplar bu konuda
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örnek gösterilebilir.
Hemşehri grupları: Aynı köy, kasaba ya da beldede doğmuş ve büyümüş kişilerin bir
araya gelmesi ile oluşturulmuş olan gruplardır.
Okuldaşlık grupları: Aynı okuldan mezun olanların bir araya gelerek oluşturdukları
gruplardır.
Entellektüel gruplar: Aynı veya benzer düşünceleri ve ideolojileri paylaşan insanların
bir araya gelmesi ile oluşturulmuş olan gruplardır. Bunlara "ideolojik gruplar" da denilebilir.
Cinsiyet grupları: Aynı cinsten olan kişilerin oluşturdukları gruplardır. Kadın ve
erkeklerin cinsiyet temeline bağlı olarak oluşturdukları gruplar olabileceği gibi.
İnanç grupları (Din ve mezhep grupları): Aynı inancı paylaşan din ve mezhep
mensuplarının bir araya gelerek oluşturdukları gruplardır.
Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı üzere insanlar; yaş, dil, din, ırk,
cinsiyet, doğdukları yer. mezun oldukları okul, yaptıkları meslek, paylaştıkları düşünce ya da
ideoloji ve saire nedenlerle bir araya gelerek gruplar oluşturabilirler.

7.1. Çıkar Grupları Kavramı
Çıkar gruplarının tanımını yapmadan önce şu kilit öneme sahip soruyu sormamız lazım:
Acaba her grup, bir çıkar grubu mudur? Bu soruya şu cevabı verebiliriz: Bir grup ancak,
toplumda belirli amaçlar ya da tutumlar etrafında birleşerek çıkar grubuna dönüşür. Dolayısıyla,
her grup çıkar grubu değildir. Örneğin, belirli sayıda kız ya da erkek çocuğu bir araya gelerek
bir "arkadaş grubu" oluşur. Bu arkadaş grubunu, çıkar grubu olarak nitelemek mümkün
değildir. Ya da aynı topraklarda büyümüş ve yetişmiş insanların daha sonra şehirlerde bir araya
gelerek bir "hemşehri grubu" oluşturmaları da özünde "çıkar grubu" olarak nitelendirilemez.
Siyaset bilimi literatüründe çıkar gruplarının tanımlanmasına ilişkin farklı yaklaşımlar
ortaya konulmaktadır. Siyaset bilimciler, siyasal partileri ve bununla beraber tüm siyasi arenayı
derinden etkileyen çıkar gruplarını bazen farklı tanımlamalar içinde, bazen de birbiri ile aynı
tanımlamalar içinde değerlendirmektedirler. Çıkar gruplarına ilişkin tanımlamalarda farklı
vurgu noktalarının olduğu açıktır. Maddi ve manevi çıkarlar etrafında bütünleşmeleri,
uzmanlığa dayalı bir girip olmaları ve siyasi yönetimden maddi ve/veya manevi çıkarları
doğrultusunda bazı talepleri olması çıkar gruplarının tanımlamalarında vurgulanan farklı
özelliklerdir.
Özet bir tanım yapmak gerekirse; çıkar grupları, ortak maddi ve/veya manevi çıkarlar
etrafında bütünleşmiş ve bu çıkarlar çerçevesinde uzmanlığa dayalı olarak örgütlenmiş, ortak
çıkarları doğrultusunda siyasi yönetimden talepte bulunan toplumsal gruplardır.
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Çıkar grupları, teşkilatlı veya teşkilatsız bir grup niteliği taşımalarının yanında, siyasi
olan veya olmayan bir takım amaçlar takip edebilmektedirler. (Abadan. 1959:233)

7.2. Baskı Grubu
Çıkar grupları konusunu ele alırken terminoloji açısından "baskı grubu" kavramını da
açıklamak ve "çıkar grupları" kavramı ile benzerlik ve farklılıklarını özetlemekte yarar
bulunmaktadır. Esasen çıkar grupları ile baskı grupları arasında çok küçük nüanslar dışında
önemli sayılabilecek bir fark yoktur. Baskı grupları siyasal karar alma sürecinde siyasal iktidar
ve bürokrasi üzerinde çeşitli yöntem ve araçlarla doğrudan etkili olmaya ve dahası baskı
kurmaya çalışan organizasyonlardır. Burada çıkar gruplarından farklı olarak vurgulanan siyasal
otoriteleri etkilemeye çalışma niteliği, çoğu siyaset bilimci tarafından baskı gruplarını çıkar
gruplarından ayıran en önemli fark olarak kabul edilmektedir.
Özetle, ne zaman ki, bir çıkar grubu, faaliyetleri ile organize olarak siyasal karar alma
sürecini doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileme ve menfaat elde etme çabası içine girerse o
zaman, o grubu "baskı grubu" olarak adlandırabiliriz. Bu son cümlede kilit öneme sahip olan üç
unsur vardır:
• Organize olma
• Etkileme
• Menfaat beklentisi ve menfaat elde etme çabası

Daha genel anlamda, baskı gruplarının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• Baskı grupları, siyasi sisteme yönelik olarak, kendi menfaatlerini olumlu etkileyecek

taleplere sahiptirler.
• Baskı grubunun en önemli niteliği "etkileme" ve "baskı kurma" faktörleridir. Baskı

grupları, siyasal katar alma merkezleri üzerinde çeşitli araçlar yardımıyla sistemli bir etkileme
çabası içerisindedir (Kapanı. 1989:194).
• Baskı grupları, üyeleri arasında tam bir birlik bilincinin, şuurunun oluştuğu, siyasi

karar alma merkezleri üzerindeki çalışmalarını teşkilatlı bir örgütlenme içinde yürüten
gruplardır. Esasen grup taleplerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak siyasal otoriteyi
etkileme çalışmaları, belli düzeyde bir birlik bilincini, çalışma disiplinini ve iyi bir
teşkilatlanmayı gerekli kılmaktadır.
Bu sayılan özellikler dışında, baskı gruplarının çıkar gruplarını tanımlayan temel
özelliklere (belli maddi ve manevi menfaatlere sahip olması, uzmanlığa dayalı bir örgütlenme
olması, grup üyelerim birleştirici bir niteliğe sahip olması) aynen sahip olduğunu söyleyebiliriz.
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7.3. Çıkar Grupları
Çıkar grupları yukarıda da tanımlandığı üzere maddi ve manevi menfaatler etrafında
oluşan örgütlenmelerdir. Bu grupların sahip olduğu ortak menfaatler, grubun mekansal
boyutunu, üye sayısını, iktisadi anlamdaki gücünü, siyasi iktidar ile olan ilişkisinin biçimini ve
kullandığı araçları farklılaştırmakta ve belli bir tipolojiyi zorunlu kılmaktadır.
Çıkar grupları her geçen gün mesuliyetlerini ve etkililiklerini hacim, etki ve yapısal
anlamda genişletmektedirler. İşçi ve işveren sendikaları, ordu, çiftçi birlikleri gibi köklü bir
tarihe sahip çıkar gruplarının yanında, zaman içinde teknolojideki ve siyası yaşamdaki
gelişmelerle birlikte ortaya çıkmış medya gibi yeni fakat etkin çıkar grupları da bulunmaktadır.
Çıkar grupları, üyelerinin toplum içindeki konumlarına, grubun üye sayısı ve nitelikleri
bakımından durumuna, grubun ekonomik gücüne, grubun ortak çıkarlarının ne tür çıkarlar
olduğuna, grubun içinde bulunduğu siyasal rejime göre farklı şekillerde sınıflandırılabilirler.
Çıkar gruplarını şu şekilde sınıflandırmamız mümkündür.
Ölçek Açısından Çıkar
Grupları

•Kitlesel çıkar grupları
•Kadro çıkar grupları

Ortak Menfaatlere Ve
Ortak Tutumlara
Dayalı Çıkar Grupları

•Ortak menfaatlere dayalı çıkar grupları
•Ortak tutumlara dayalı çıkar grupları

Oluşum Açısından
Çıkar Grupları

•Kendiliğinden oluşan çıkar grupları
•Bilinçli çaba ve girişim sonucu oluşan çıkar grupları

Teşkilatlanmaları
Açısından Çıkar
Grupları

•Formel, informel çıkar grupları
•Anomik, teşkilatlanmış, teşkilatlanmamış grupları

Amaçları Yönünden
Çıkar Grupları

•Üyelerinin menfaatlerini korumayı amaçlayan çıkar grupları
•Sosyal hakları elde etmeye ve genişletmeyi amaçlayan çıkar grupları
•Çevrenin ve doğanın korunmasını amaçlayan çıkar grupları
•Entellektüel çıkar grupları
•Sınıfsal çıkan korumayı amaçlayan çıkar grupları

7.3.1. Ölçek açısından çıkar grupları
Bu sınıflandırma içinde yer alan çıkar gruplarını, "kitle çıkar grupları" ve "kadro çıkar
grupları" olarak ikiye ayırmak mümkündür. Çıkar grupları, iktidar üzerindeki etkinlik güçlerini
farklı kaynaklardan almaktadırlar. Kitle çıkar gruptan üye sayısı itibariyle çok büyük ve aynı
zamanda mekan açısından son derece yaygın bir konuma sahiptirler. Ekonomik bakımdan
güçsüz toplum kesimlerinin oluşturdukları bu gruplar, güçlerini üyelerinin sayısal anlamdaki
büyüklüsünden ve teşkilatlanma düzeylerinin genişliğinden alırlar. Üyelerinin sayısal
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anlamdaki çokluğu ve mekansal anlamdaki yaygınlığı disiplinli bir örgütlenmeyi ve belirli bir
bürokratik yapılanmayı zorunlu kılmaktadır (Kışlalı. 1990:222). İşçi sendikaları, esnaf ve çiftçi
örgütlen kitlesel çıkar gruplarının en iyi örneklerini oluşturmaktadır Bu mesleki örgütlerin
yatımda sayısal ve mekansal anlamda toplumsal tabanı oldukça geniş olan çeşitli örgütlenmeler
de kitle baskı grupları içinde yer almaktadır.
Öte yandan kadro çıkar gruptanım üye sayısı çok az ve grup içi disiplin esnek
olabilmektedir. Ancak üyelerinin sahip olduğu ekonomik güç, toplumsal saygınlık gibi
etkenler, kadro baskı gruplarının etkinliğini arttırmaktadır (Çanı. 1981: 257). Bu tür çıkar
gruplarının basında zengin işveren birlikleri ve dernekleri ve benzeri örgütler gelmektedir. Bu
grupların üyeleri, ekonomik güçlerinden bağımsız olarak, toplumda oldukça önemli bu etki
düzeyine sahiptirler (Kışlalı. 1990:222). Kadro çıkar gruplarının üyeleri medya vb. güç
odaklarını kullanarak hükümet politikalarım etkileme gücüne sahiptirler.
7.3.2. Ortak menfaatlere ve ortak tutumlara dayalı çıkar grupları
Çıkar gruplarım 'ortak menfaatler etrafında toplanan çıkar grupları" ve "ortak tanımlar
etrafında toplanan çıkar grupları" biçiminde genel bir sınıflandırmaya tabi tutabiliriz. Ortak
menfaatler etrafında toplanan gruplar işveren birlikleri, işçi kuruluşları ve benzeri gruplar iken,
ortak tutumlar (fikirler, ideolojiler) etrafında toplanan çıkar gruptan ise fikir dernekleri, vakıflar
ve benzeri kuruluşlardan oluşmaktadır (Kapanı, 19S9:200-2Û1).
7.3.3. Amaçları yününden çıkar grupları
Amaçları yönünden çıkar gruplarını bir kaç başlıkta toplayabiliriz:
•
grupları)

Üyelerinin menfaatlerini korumayı amaçlayan çıkar grupları (Mesleki çıkar

•
Sosyal hakları elde etmeye ve genişletmeyi amaçlayan çıkar grupları (işçi
sendikaları)
•

Çevrenin ve doğanın korunmasını amaçlayan çıkar grupları

•

Entellektüel çıkar grupları (fikir dernekleri)

•

Sınıfsal çıkan korumayı amaçlayan çıkar grupları

Bu tipoloji içerisindeki çıkar gruplarını da kısaca açıklamaya çalışalım.
Mesleki çıkar grupları, aynı veya benzer meslekteki organizasyonların, mesleklerinin
itibarlarını ve mesleki çıkarlarını korumak için oluşturdukları örgütlenmelerdir. İşveren ve işçi
birlikleri mesleki çıkar gruplarının en yaygın türüdür. İşveren birlikleri, siyasal iktidarı
doğrudan veya dolaylı şekilde etkileyebilecek güce sahiptir. Bu grubun üyeleri ekonomik
açıdan güçlü birliklerdir. Çıkar gruplarının kullandıkları araçlar içinde bahsedileceği üzere, bu
çıkar grupları siyasal partilere yaptıkları dolaylı veya dolaysız maddi yardımlarla karar alma
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mekanizması üzerinde büyük baskı oluşturmaktadırlar. İşçi sendikaları ise çok önemli bir üye
sayısına ve mekansal genişliğe sahiptir. İşçi kuruluşları, üyelerinin ekonomik güçlerinin çok
zayıf olması nedeniyle büyük bir ekonomik güç konumuna sahip değillerdir. Üye sayısındaki
artışa bağlı olarak toplanan küçük aidatlar, sahip oldukları ekonomik gücü artırmaktadır. Ancak
sahip oldukları en büyük güç üye sayısının fazla olması ve siyasi mekanizma açısından ciddi
bir oy potansiyeline sahip olmasıdır. Tarım sektöründeki birlikler de mesleki çıkar gruplarına
örnek teşkil etmektedir. Tarım sektörünün ekonomik ve siyasi etkinliği, ülkenin sanayileşme ve
gelişme düzeyine bağlıdır. Tarım sektörünün milli ekonomiden aldığı pay bu sektörün çıkar
grubu olma niteliğini belirlemektedir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda tarım
sektörünün milli ekonomiden aldığı pay çok düşük kalmakta, bunun yanı sıra istihdam
açısından toplam işgücünün önemli bir kısmı bu sektörde istihdam edilmektedir. Ancak bu
toplumlarda sayısal çokluğa rağmen tanında çalışan nüfus teşkilatlı bir örgütlenme onaya
çıkaramamakta ve siyasi karar mekanizması üzerinde etkin bir baskı grubu niteliğine
kavuşamamaktadır. Tarım sektöründeki teşkilatlanma eksikliğinin temelinde yatan, okumayazma oranının düşüklüğü, dağınık yerleşim alanlarında yaşıyor olmaları, eylem yapma
imkanlarının ve iradelerinin oldukça kısıtlı olmasıdır (Akçalı. 1981:74-75).
Mesleki örgütlenmeler ile ilgili olarak incelediğimiz birlikler dışında, esnaf ve
sanatkarların oluşturdukları birlikler, tüketici kooperatifleri ve benzeri örgütlenmeler de
mesleki çıkar grupları olarak kabul edilmektedir.
Amaçları yönünden çıkar gruplarının bir kısmı "sosyal hakları elde etmeye ve
genişletmeyi amaçlayan çıkar gruplarıdır. İşçi sendikaları ve konfederasyonları bu konuda
örnek alarak verilebilir.
Amaç yönünden bir başka sınıflama ise çevrenin ve doğanın korunmasını amaçlayan
çıkar gruplarıdır. Gerçekten de günümüzde hemen her ülkede bu amaçlara yönelik olarak
oluşturulmuş pek çok hükümet-dışı organizasyon ya da sivil toplum kuruluşu faaliyet
göstermektedir. Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik ortak amaç etrafında toplanan çıkar
grupları aktif bir şekilde kamuoyunu ve siyasi iradeyi etkileme faaliyetlerinde
bulunmaktadırlar. Bu grup için en iyi örnek Greenpeace örgütüdür. Uluslararası düzeyde
örgütlenmiş olan bu çevre koruma örgütü, pek çok ülkede kamuoyunu ve siyasi iktidarı
etkilemeye yönelik eylemlerde bulunmaktadır.
Entellektüel çıkar grupları da amaç yönünden yapılacak olan bu sınıflama içerisinde yer
almaktadır. Bu sınıflamada fikirler etrafında birleşen çıkar grupları yer alır. Grup üyelerini bir
araya getiren güdü maddi ya da mesleki, ekonomik menfaatler değil, gerçekleştirilmesine
çalışılan bir dava, paylaşılan bir amaç veya korunmak istenen bir manevi değerdir. Dolayısıyla
üyeler arasında bu türdeşlik (homojenlik) yoktur (Kapani. 1989:199). Entellektüel çıkar
gruplarının üyeler açısından homojen bir yapıya sahip olmaması, farklı meslek, farklı sosyal
statü ve farklı mekandaki bireylerin bir çıkar grubu altında toplanmasına olanak sağlamaktadır.
Bu gruptaki çıkar gruplarına ilişkin başlıca örnek, fikir dernekleridir. Bu grupların, mesleki
örgütlenmelerde olduğu gibi üyeleri arasında da tam bir ortak çıkarın bulunmayışı, siyası karar
alma mekanizması üzerindeki etkililiğini çok sınırlı düzeylerde tutmaktadır. Ancak belli bir
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siyasi partinin gençlik örgütlenmesi şeklinde oluşan entelektüel çıkar gruplarının siyasi karar
alma sürecine etkisinin az olduğunu söylemek olanaksızdır.
Son olarak amaç yönünden, sınıfsal çıkarı korumayı amaçlayan örgütlenmelerden de
sözedebiliriz.
7.3.4. Teşkilatlanmaları açısından çıkar grupları
Çıkar gruplarının etkinliğine ilişkin en önemli kriterlerden birisi, grubun kurumlaşma
düzeyidir. Çıkar grupları disiplinli, iyi örgütlenmiş teşkilatlı bir yapıda kurulabileceği gibi
teşkilatlanmadan yoksun, dil, akrabalık, hemşehrilik gibi esaslara dayanarak da
kurulabilmektedir. Üyelerinin çıkarlarını gerçekleştirmek ve bu yolda faaliyet göstermek üzere
bir teşkilatın var olduğu gruplar "teşkilatlanmış çıkar grupları", çıkarlarını gerçekleştirmek
üzere bir teşkilata sahip olmamaları nedeniyle siyasetle ilişkileri düzensiz olan, akrabalık,
hemşehrilik benzeri temellere dayanan gruplar ise "teşkilatlanmamış çıkar grupları "dır.
7.3.5. Kurumsal çıkar grupları
Kurumsal çıkar grupları yüksek düzeyde bir disiplin ve teşkilat yapısına sahip
kurumların oluşturdukları örgütlenmelerdir. Bu gruplar ortak bir çıkar etrafında toplanan
bireyler tarafından değil, kamu otoritesi imalından kamu menfaatlerini korumak ve iyileştirmek
amacıyla kurulmuş örgütlenmelerdir.
Bu grupların temel amacı topluma hizmet etmektir. Ancak üyelerinin çıkarlarını
ilgilendiren konularda kendilerine hizmet etmek amacıyla siyasi sistemi kendi lehlerine çevirme
gayreti içinde olmaktadırlar. Bürokrasi ve ordu bu grupların en iyi örneklerini oluşturmaktadır.
Bürokrasi, hükümet veya üst otoritenin belirlediği hedef ve programlar yönünde faaliyetlerini
sürdürse de, sahip oldukları stratejik konum dolayısıyla bürokratlar, kendi çıkarları yönünde
siyasi mekanizmayı etkileyebilirler.
Bürokrasinin çıkar grubu olarak faaliyetleri, özel bir grubun menfaati doğrultusunda
siyasi karar mekanizmasını etkileme amacında değil, ancak belli bir kamu hizmetine ya da idari
tutuma öncelik ve ağırlık verilmesi yönünde olmaktadır. Daha da önemlisi bu yönde yapılacak
faaliyetlerin kamu yararına daha uygun olduğuna ilişkin bürokraside oluşan kanıdır (Kapanı.
1989:202).
Öte yandan çıkar gruplarını, ekonomik, sosyo-kültürel, dini etnik, ekolojik vs. şekiller
de sınıflandırmak mümkündür. Bunlardan örneğin, ekonomik çıkar gruplarının temel amacı
"ekonomik" bir menfaat teminidir. İşveren ve işçi sendikaları, mesleki organizasyonlar bu türe
dahil edilebilir. Hemşehri dernekleri, bir sosyal ya da kültürel çıkar grubu olarak düşünülebilir.
Çevreci dernekler ve vakıflar ise ekolojik çıkar grupları sınıflamasına dahildir.
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8. ÇIKAR GRUPLARININ ÖZELLİKLERİ
Çıkar gruplarının ortak özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Çıkar grupları, belli çıkarlar etrafında toplanmış gruplardır. Söz konusu çıkarlar

maddi çıkarlar (para vb.) olabileceği gibi. manevi çıkarlar (kamuoyu tarafından tanınma, prestij
vb.) şeklinde de olabilir. Çıkar grupları kendi üyelerinin ya da toplumsal tabanının çıkarlarım
maksimize çabası içerisindedirler.
• Çıkar grupları, belli uzmanlığa dayalı gruplardır Grubun belli bir uzmanlığa dayalı

olması, grup üyelerinin grup çıkarları etrafında odaklanabilmesine imkan sağlar.
• Formel ve teşkilatlanmış çıkar gruplarında şekilcilik hakimdir. Çıkar gruplarının

işleyişinin belirli uzmanlıklara dayanması nedeniyle karmaşık bir organizasyon gerekmektedir.
Özellikle üye sayısı itibariyle çok geniş olan çıkar gruplarında, genellikle seçilmiş kişiler grup
adına yetkileri kullanmakta ve bu dunun grup içinde geniş bir hiyerarşinin ve bürokrasinin
doğmasına neden olmaktadır. Bunun yanında çıkar grupları, genellikle ilişkilerin yazılı
kurallara bağlı bulunduğu örgütlenmelerdir (Dönmezer, 1978:228)
• Çıkar grupları, siyasi karar alma mekanizması içerisinde yer alan parlamento,

hükümet gibi kurumlar üzerinde çeşitli yöntemlerle baskı kurarak kendi gruplarının çıkarları
doğrultusunda karar almasını sağlamayı amaçlarlar. Bu çerçevede çıkar grupları, "baskı grubu
" adını almaktadır. Baskı grupları, siyasi iktidarı veya muhalefeti tamamen ele geçirmek yerine,
bütün siyasi mekanizma üzerinde baskı kuracak farklı yöntemleri kullanmayı tercih ederler.
İktidar ve muhalefet içinde kendi gruplarına çıkarlarını savunacak üyeler bulunsa dahi, temel
amaçları asla iktidarı tamamen ele geçilmek değildir. Kendi çıkarları doğrultusunda iktidar
üzerinde baskı kurma sürecinde, grubun çıkarlarını savunacak personelin, siyasi karar alma
mekanizması içinde istihdam edilmesine yönelik çaba harcarlar. Öte yandan, baskı grupları
gerektiğinde yargı organları üzerinde baskı kurarak, kendi çıkarlarına hizmet edecek yargı
kararlarının çıkmasını amaç edinirler.
• Benzer menfaatler etrafında toplanan çıkar grupları arasında liderlik mücadelesi

sözkonusu olabilmektedir. Bu çaba çıkar grupları arasında bir rekabet ortamı oluşturmaktadır.

8.1. Çıkar Gruplarının Amaç ve Fonksiyonları
Çıkar gruplarının temelde amacı üyelerinin ortak menfaatlerini siyasal karar organlarına
iletmek ve ortaya çıkacak kararların üyelerin menfaatleri doğrultusunda oluşmasını
sağlamaktır. Çıkar gruplarının nihai amacı karar alma mekanizmasını bizzat ele geçirmek
değildir. Her ne kadar karar mekanizması içinde temsilci ve personel bulundursa bile temelde
amaç kendi toplumsal tabanlımı görüşlerinin ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesini
kolaylaştırmak olmaktadır.
Jean Meynaud çıkar gruplarının fonksiyonlarını üç ana başlık altında toplamaktadır
(Kışlalı, 1990:225):
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• Karar organlarına, sorunlarına ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler vermek
• Karar organları tarafından alınan kararlan kendi üyelerinin rızasını sağlamak
• Kendi toplumsal tabanlarındaki genel eğilimler doğrultusunda akılcı çözüm önerileri
oluşturmak
Çıkar gruplarının kendi ortak menfaatleri doğrultusunda karar mekanizmasını ayrıntılı
olarak bilgilendirmesi, siyasal karar alma sürecinde oluşacak hataların minimize edilmesine
yardımcı olur. Çıkar gruplarının karar alma mekanizmasını bilgilendirme işlevi yanında
kamuoyunu da ayrıntılı şekilde bilgilendirme işlevini üstlendiği söylenebilir.
Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak çıkar gruplarının fonksiyonlarım maddeler halinde
sıralayabiliriz.
• Çıkar grupları, siyasal partilerle birlikte, özellikle çoğulcu demokrasilerde birbirini
tamamlayan bir işlev gömlektedir (Kışlalı. 1990:224).
• Çıkar grupları ve siyasal partiler arasındaki bu işbölümü, siyasi iktidar tarafından
alınan kararların, toplumsal tabanı geniş bir konsensüs içinde kabul edilmesine yardımcı olur.
• Çıkar grupları farklı toplumsal tabanların istek ve eğilimlerini öğrenme ve bunları
karar alma sürecindeki ilgili birimlere aktarma işlevini gömlektedirler. Bu işlev, siyasi
mekanizmanın işleyişini de kolaylaştırmaktadır (Turan. 1977:151).
• Günümüzde devlet faaliyetlerinin alanı genişlemiştir. Bu nedenle devletin hizmet
sunduğu her alanda uzmanlaşabilmesi zaman ve ihtisaslaşma açısından mümkün olmamaktadır.
Çıkar grupları, kendi çıkarlarım ilgilendiren konulara ilişkin derin ve kapsamlı bir bilgiyi
oluşturabilmektedirler. Bu bilginin siyasi karar alma mekanizması ile paylaşılması, hizmet
sunumunda en iyiye ulaşabilme adına oldukça önemli bir işlev görmektedir.
• Çıkar grupları, kendi çıkarlarını ilgilendiren konularda devlete sağlamış oldukları
bilgiyi aynı zamanda kamuoyu ile paylaşarak kamuoyunu sürekli bilgilendirmektedir. Özellikle
meslek birliği şeklinde oluşan çıkar grupları, üyelerine mesleki bilgi vermek ve onları
dayanışma içinde tutmak bakımından önemli bir işlevi yerine getirmektedir. (Aybay. 1962:279280).
• Çıkar grupları, çoğu kez düzene karşı gibi görünseler de, kendi çıkarlarım ve
görüşlerini yasal yönden savunma imkanı buldukları sürece aslında istemeden düzene hizmet
etmiş olurlar. Bu sayede çıkar grubunun üyelerinin sistemle uyuşmasını kolaylaştırırlar.
• Günümüz temsili demokrasilerinde çıkar gruplarının karar alma sürecine dahil olması
demokrasilere yeni bir anlam kazandırmıştır. Bu şekilde çağdaş temsili demokrasilerin katılım
boyutu, sosyal grupları temsil eden çıkar grupları yoluyla genişletilmiştir.
Çıkar gruptan için ortaya konan tüm bu fonksiyonlar, genelde karar alma sürecini
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kolaylaştıran ve sürecin sonundaki kararın toplumdaki kabul edilebilirliğini arttıran,
demokrasinin katılım boyutuna işlevsellik kazandıran işlevler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çıkar gruplarının tüm fonksiyonlarıyla olumlu karakterde bir yapı izlediğini düşünmek
yanıltıcıdır. Elbette ki çıkar gruplarının sayılan tüm süreçler açısından olumsuz işlevler
taşıyabildiği muhakkaktır.

8.2. Çıkar Gruplarının Siyasal Süreci Etkileme Yöntemleri
Çıkar gruplarının en önemli amacı, kendi ortak çıkartanın korumak ve genişletmek için
siyasi süreci etkilemektir. Çıkar gruplarının siyasal süreci etkileme yöntemlerini şu şekilde
özetleyebiliriz:
• Lobicilik (Kanun simsarlığı)
• İkna
• Kamuoyunu etkileme
• Tehdit
• Kollektif rüşvet
• Rüşvet
• Sabotaj
• Başka partiyi destekleme
• Doğrudan hareket ve lokavt
8.2.1. Lobicilik
Çıkar grupları siyasal kararların kendi ortak çıkarları doğrultusunda alınmasını
sağlamak amacıyla, siyasal karar alma sürecindeki aktörler üzerinde baskı oluşturmaya
çalışırlar. Bu aktörler hükümet, parlamento, yargı organları üyeleri ve bürokratlardır Çıkar
grupları bu kurumlarla gizli veya açık görüşmeler yaparak, siyasal kararların kendi ortak
çıkarları doğrultusunda alınmasını sağlamaya çalışırlar. Bunun dışında çıkar grupları, bu karar
merkezleri içine kendi çıkarlarına hizmet edecek kişilerin atanmasını sağlayarak, bu kişiler
vasıtasıyla da lobicilik (kanun simsarlığı) yaparlar.
8.2.2. İkna
İkna yöntemi, yasa tasarısının hazırlandığı sırada çıkar gruplarının devreye girerek,
yasadan kendi ortak çıkartan lehine en geniş olanakların sağlanmasına yönelik faaliyetlerdir.
Bu iki türlü olur; ya kanun tasarısı ilgililerce hazırlanır, fakat çıkar gruplarının görüşleri alınır
ve bu süreçte ikna gerçekleşir, ya da kanun tasarı aşamasında iken çıkar gruplarının yetkilileri
de yasanın yazılmasına katkıda bulunur. Çıkar grupları tarafından tercih edilen yol ikincisidir
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(Akad. 1976:92). Çıkar grupları, kanun hazırlanma sürecinde etkide bulunarak, ya da kanun
hazırlama sürecine müdahil olarak ikna faaliyetlerini yerine getirmektedir. Bunun yanı sıra
çıkar grupları, kendi grup menfaatleri doğrultusunda yüksek düzeydeki bürokrattan çeşitli
yollarla bilgilendirerek ve onları ikna ederek grubun menfaatlerini korumaya çalışırlar.
8.2.3. Kamuoyunu Etkileme
Özellikle demokratik rejimlerde kamuoyu üzerinde grubun menfaatlerinin haklılığı
konusunda olumlu etki oluşturmak, çıkar grubunun menfaatlerinin gerçekleştirilmesine katkısı
açısından oldukça önemlidir. Çıkar grupları kamuoyunu etkileme süreci içerisinde temel olarak
iki hedefe yönelik faaliyette bulunurlar. Birincisi, kamuoyuna yeni bilgiler sunmak suretiyle
onu aydınlatmak ve kendi menfaatleri doğrultusunda elverişli bir ortam oluşturmak, diğeri ise
temsil ettikleri çıkarların korunması için kanun koyucuya veya hükümete tesir etmektir.
Çıkar gruplarının kamuoyunu etkilemek için kullandıkları önemli yöntem, basın ve
yayın yoluyla propaganda yapmaktır. Özellikle arkasına büyük medya kuruluşlarını alınış olan
çıkar gruplarının kamuoyunu etkilemede ciddi biçimde başarılı oldukları açıktır. Çıkar grupları
ile medya kuruluşları arasındaki ilişki, çoğu kez karşılıklı menfaatlerin kollanması amacıyla
sistemli bir birlikteliğe kadar ulaşmakta ve hatta çıkar gruptan medya kuruluşu sahibi olma
yoluna dahi gidebilmektedir.
8.2.4. Tehdit
Çıkar grupları, grubun ortak menfaatlerini olumsuz etkileyecek kanunları, lobicilik
yaparak veya ikna yöntemini kullanarak menfaatleri doğrultusundan değiştirmeye çalışırlar.
Gruplar kanunun tasarı aşamasından kanunlaşması aşamasına kadar olan bu süreçte başarılı
olamamaları durumunda tehdit yöntemini kullanırlar.
Gruplar kanunlaşma sonrası süreçte, seçimlerde muhalefeti destekleyecekleri
tehdidinde bulunarak isteklerini kabul ettirmeye çalışırlar (Becker. 1985:329). Gruplar tehdit
yöntemini kullanırken, yayın organları aracılığıyla kendilerine engel olan milletvekillerini ve
yöneticileri kamuoyuna şikayet edebilmekledirler (Akad. 1976:94). Gruplar tarafından zorbaca
eylemler de kullanılmaktadır. Bu eylemler politikacı veya memurun özel yaşamı açısından
rahatsızlık verici durumların kamuoyu ile paylaşılması düzeyinden, meclis kürsülerinin veya
koridorlarının işleyişinin engellenmesi düzeyine kadar ulaşabilmektedir (Meynaud. 1975:6768).
8.2.5. Kollektif Rüşvet
Çıkar grupları, karar alma mekanizması üzerindeki etkinliğini arttırmak için siyasi
partilere örtülü biçimde parasal yardımda bulunmakta veya belirli parlamenterlerle "özel"
ilişkiler kurmaktadırlar. Bu ilişkiler bilgi verme amacı taşıyan broşürler basmak, çeşitli geziler
ve ziyafetler düzenlemek, politikacıların çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak ve benzeri
şekillerde olabilmektedir. Bu teknikler yasal baskı yoluyla ikna ile rüşvet arasındaki yelpazede
kalmakta ve kolektif rüşvet olarak isimlendirilmektedir. (Kışlalı. 1990:226).
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Kolektif rüşvet esasen grupların kullanmış olduğu ikna yönteminin araçlarından birini
oluşturmaktadır. Ancak günümüzde çıkar gruplarının partilere yapmış oldukları örtülü
finansman kaynaklarının çeşitlenmesi ve miktarının artması, kolektif rüşvet kavramının ayrı bir
başlık altında belirtilmesini zorunlu kılmaktadır.
8.2.6. Rüşvet
Çıkar grupları hükümet üyelerine, bürokratlara ve diğer kanıtı görevlilerine rüşvet
vererek grubun ortak menfaatlerini korumaya, kollamaya ve geliştirmeye çalışabilirler. Bunun
yanı sıra çıkar grupları basın yayın organlarında grubun menfaatlerinin korunması ve
kamuoyunun grubun menfaatleri doğrultusunda bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla rüşvet
verebilmektedirler.
8.2.7. Sabotaj
Çıkar grupları, hükümetin faaliyetlerini baltalama ve engelleme yoluyla grubun
menfaatlerini koruma yolunu seçebilirler. Gruplar, hükümet faaliyetlerini engelleyerek
hükümeti başarısızlığa uğratma ve bu şekilde hükümet üzerinde baskı kurarak grubun
menfaatlerini korumayı amaçlarlar.
8.2.8. Başka partiyi destekleme
Çıkar grupları siyasal sistem içerisindeki tüm partilerle karşılıklı menfaat ilişkisi içinde
olabilmektedirler. Çıkar grupları, özellikle seçim dönemlerinde ve sonrasında siyasal partilere
parasal ve mali yardımlar yapabilmektedirler. Ancak siyasi iktidarla ortak menfaatler
konusunda çatışan gruplar, diğer partileri destekleyerek siyası iktidarı grubun menfaatleri
doğrultusunda kararlar almaya ilişkin baskı altına alabilmektedirler.
8.2.9. Doğrudan hareket ve lokavt
Çıkar grupları hedeflerine ulaşmak için bazı durumlarda üyelerini ve taraftarlarını
harekete geçirerek grevler ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek suretiyle siyasal iktidarı baskı
altına almaya çalışırlar. Bunun yanı sıra çıkar grupları e-mal, imza kampanyaları, mektup,
telgraf ve telefon yoluyla yetkililere çok geniş bir etki gücüne sahip oldukları imajını vermek
istemektedirler.
Çıkar grupları doğrudan eylem yolunu da seçebilmektedirler. Bu yöntem özellikle
gücünü üye sayısından alan çıkar gruplarının etkin şekilde kullanabileceği bir yöntemdir. Çıkar
grupları tarafından kullanılan yöntemler, grubun üyelerinin niteliğine, grubun gücünün
kaynağına bağlı olarak kullanım farklılığı göstermektedir. Bu şekilde grupları etkileme güçleri
de farklılaşmaktadır.
Çıkar gruplarının etkileme gücünü belirleyen etmenler üye sayısı, sahip oldukları mali
kaynaklar, organizasyon niteliği, sosyal statüler, siyasi ve sistemsel özellik, liderlik şeklinde
sıralanabilir.
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9. RANT EKONOMİSİ – RANT KOLLAMA
Rant kollama kavramını ele almadan önce "rant" kelimesinin ne anlama geldiğini kısaca
açıklamakta yarar vardır. Rant, kısaca toprağın kullanım fiyatıdır. Daha geniş bir tanımla rant,
üretim faktörlerinden toprağın ve diğer kaynakların (madenler, petrol yatakları, ormanlar vb.)
üretimden aldığı paya verilen isimdir. Üretim sürecine katılan emek faktörünün gelirine "faiz",
teşebbüs faktörünün gelirine "kar", toprak faktörünün gelirine ise "rant" adı verilir. Diğer üretim
faktörleri gibi "rant" ın ortaya çıkmasının nedeni, toprağın sınırlı ve kıt bir kaynak olmasıdır.
İktisat biliminde rant deyince akla ilk olarak "toprak rantı" gelir. Toprağın kıt olması
dolayısıyla, toprak sahibinin kısa dönemde veya uzun dönemde sağlayacağı bir rant olacaktır.
Kıtlıktan doğan bu ranta "kıtlık rantı" veya "mutlak rant" adı verilir. Bu anlamda bir ülkedeki
en verimsiz topraklar dahi uzun dönemde sahibine bir gelir yani rant sağlayacaktır.
Kaliteli ve verimli toprakların geliri doğal olarak daha fazla olacaktır. Toprakların farklı
özelliklere sahip olmasından (Örneğin; verimlilik farkı, kente ve pazar yerine uzaklık farkı gibi)
doğan ranta ise "diferansiyel rant" adı verilir.
İktisat biliminde rant kavramını ilk kez bugün dahi geçerliliğini koruyacak şekilde
açıklayan klasik iktisatçılardan David Ricardo' ya göre rant, doğanın cömertliğinden değil,
aksine cimriliğinden doğmaktadır. Ricardo, rantın, toprağın kıt olması ve bunun sonucunda
fiyatların artması sonucunda elde edilen bir değer olduğunu ifade etmektedir.
Rant esasen "kazanılmamış gelir" dir. Zira, toprak ve doğa yaradılıştan gelir. Bireyler
mülkiyet hakkına dayalı olarak, özünde bir gayret göstermeden ve bir maliyet yüklenmeden
rant elde edebilmektedir. Bu anlamda rant kazanılmamış bir gelir olarak adlandırılır. Oysa, kar
ve ücret, ranttan farklı olarak "kazanılmış gelir" dir. Teşebbüs sahibi kar elde edebilmek için,
sermaye, emek ve toprağı belirli miktarda kullanmak durumundadır.

9.1. Rant Kollama Kavramı
Rantlar özel ekonomide olduğu gibi kamu ekonomisinde de kıtlıklardan doğmaktadır.
Ancak burada, rantların doğal değil, hükümet tarafından suni olarak yaratılmış olması
sözkonusudur. Hükümetin bazı faaliyet alanlarına girişi sınırlandırarak bu alanlarda bir tekel
hakkı yaratması ve sonra bu hakkı dağıtması, yapay olarak yaratılmış bir ranttır. Firmalar bu
rantı elde edebilmek için hükümet nezdinde (politikacılar ve bürokratlar üzerinde) faaliyetlerde
bulunmaktadırlar. Bu faaliyetler rant kollama faaliyetleri olarak adlandırılmakta ve kamu
ekonomisinde etkin kaynak dağılımını saptırıcı bir etki olarak ortaya çıkmaktadır.
Rant kollama kavramını daha iyi anlamak için "gerçek rant" ile "suni rant" arasındaki
ayrımı kavramak gerekir. Gerçek rant, daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi, arzı
sabit olan (kıt olan) toprağın ve diğer doğal kaynakların gelirine verilen isimdir. Suni rant ise
bizzat devlet tarafından bazı ekonomik faaliyetler üzerine sınırlamalar konulması ve/veya
ekonomik faaliyetlerin bizzat devlet tarafından düzenlenmesi suretiyle ortaya çıkmaktadır. İşte
rant kollama, çıkar ve baskı gruplarının devlet tarafından yaratılan bir "suni rant"ı elde etmek
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için girişmiş oldukları faaliyetlere verilen isimdir. Tanımı biraz daha açacak olursak; rant
kollama kavramını, devletten bir ekonomik ve sosyal transfer elde etmek amacıyla çıkar ve
baskı gruplarının lobicilik faaliyetleri ve bu amaçla yapmış olduğu harcamalar şeklinde
tanımlayabiliriz.
"Rant sağlama" ile "rant kollama" arasında belirgin ve önemli bir farklılık söz
konusudur. Rant sağlama ya da elde etme en azından mülkiyet hakkının mevcut olduğu bir
toplum düzeninde meşrudur. Rant kollama ise "rant sağlama" ve "kar sağlama" dan tamamen
farklı, gayri meşru bir eyleme verilen isimdir. Konuya önce rant kollamanın tanımını yaparak
girelim.
"Rant kollama" (Rent Seeking) kavramını iktisat biliminde ilk kullanan Anne Krueger'
dir. Amerikalı iktisatçı Krueger, 1974 yılında yazdığı ve "Rant Kollayan Toplumun Politik
İktisadı" başlığını taşıyan makalesinde çıkar ve baskı gruplarının ithalat izni için alınan lisans
belgelerini elde etmek için giriştikleri faaliyetleri Rant Kollama olarak adlandırmıştır.
Konuyu her ne kadar Rant kollama olarak adlandırmasa da Krueeger' den önce
inceleyen Gordon Tullock' tır. Tullock 1967 yılında yazdığı bir makalesinde (Tarifeler,
Monopoller ve Hırsızlığın Refah Maliyetleri) çıkar ve baskı gruplarını tarife (gümrük vergisi)
kollama ve bir monopol imtiyazı elde etme faaliyetlerinin ve bu amaçla yaptıkları
harcamalarının refah kazancını ve kaybını incelemiştir. Bu açıdan Tullock' un araştırması bu
konuyu irdeleyen ilk bilimsel makale olarak kabul edilebilir.
Klasik rant kollama teorisi, tekelin sosyal maliyetlerine rant kollama maliyetlerini de
ilave edilmesi fikrine dayanmaktadır. Tullock'un rant kollama maliyetleri analizine göre, bir
tekelin uyguladığı fiyatlama dolayısıyla R kadar tekelci rant elde etmesi ve bunun S kadar
tüketiciler üzerinde sosyal kayıp yaratması yanında bir de bu rantı elde edebilmek için
politikacılar ve bürokratlar üzerinde yaptığı rant kollama faaliyetlerinin (rüşvet vermek,
lobicilik gibi) yarattığı maliyetler (fırsat maliyetleri olarak) vardır (Mueller, 1989:230).
Fiyat

Pm
R
Pc

S
Marjinal Maliyet
Miktar

Buchanan, rant kollama faaliyetlerinin 3 yoldan sosyal israf yaratacağını belirtmiştir:

harcamalar

Tekelin potansiyel sahiplerinin gösterdikleri çaba ve yaptıkları
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Devlet görevlilerinin bu harcamalara karşı gösterdikleri tepki sonucu
yaptıkları harcamalar

Her iki tarafın rant kollama davranışlarının üçüncü taraflarda yarattığı
saptırıcı davranışlar.
Bunlara örnek olarak sırasıyla şu durumlar gösterilebilir:

Bir havayolu şirketi bazı hatlarda tekel olmak için hükümet görevlilerine
rüşvet vermeleri

Hükümet görevlilerinin potansiyel tekellerin harcamalarına tepki vermek
için çabaları, örneğin böyle rüşvet alıcı pozisyonlara atanmak için yaptıkları faaliyetler

Diğer sektörlerin kendilerine yönelik vergi indirimi veya sübvansiyon
taleplerinin artması
Bir ekonomide kaynakların verimli yatırımlar yerine böyle israf yaratan faaliyetlere
harcanması büyümeyi de yavaşlatan bir etken olarak ortaya çıkmaktadır.

9.2. Rant Kollama Aşamaları
Rant kollama başlıca üç aşamada gerçekleşen bir olaydır: Bunlar sırasıyla rant yaratma,
rant dağıtma ve rant kollama faaliyetleridir.
Rant Yaratma (Rent Creation), devletin iktisadi faaliyetlerde mal ve hizmetler
yönünden "suni kıtlık" (cotrivet scarcity) meydana getirmesine verilen isimdir. Rant kollamanın
ortaya çıkmasının temeli devletin bazı iktisadi faaliyetleri düzenlemeye ve kontrole tabi tutması
(örneğin; işyeri açılması için ruhsat verilmesi, belirli sektörlere teşvikler verilmesi, bir monopol
imtiyazı hakkının ihaleye çıkarılması vb.) ve/veya bazı iktisadi faaliyetler üzerine sınırlamalar
getirmesi (örneğin; ithalatın kota veya kontenjan sistemine tabi tutulması, tarife uygulaması
vb.) suretiyle ortaya çıkmaktadır. Devlet "suni kıtlık" yaratarak belirli kesimlere bir gelir
transferi yaratmaktadır. Bu "rant yaratma" olayından sonra ikinci aşamada "rant" ın dağıtılması
aşaması söz konusu olmaktadır.
Rant Dağıtma (Rent Allocation), devletin suni kıtlık sonucu yarattığı rantı belirli
kesimlere aktarması olayıdır. Ancak burada çok önemli bir hususu gözden kaçırmamakta yarar
vardır. Rant bazen devlet tarafından rekabetçi bir piyasada dağıtılabilir. Rekabetçi piyasada,
çıkar ve baskı grupları ve bireysel rant peşinde koşanlar yarışmak zorunda kalırlar. Rekabetçi
olmayan piyasada ise devlet belirli bir kişi ve/veya çıkar grubuna özel bir işlemle veya yasal
bir düzenlemeyle bir rant elde etme fırsatı yaratmaktadır.
Rant Kollama (Rent Seeking) ise bireysel ve/veya çıkar grubu şeklinde örgütlenerek
siyasal iktidarı ve bürokrasiyi etkilemek suretiyle karşılıksız bir gelir transferi elde etme eylemi
ya da faaliyetidir. Bu son aşamada daha öncede belirttiğimiz gibi lobicilik faaliyetleri yaygındır.
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Eğer devletten elde edilebilecek rantlar çok fazla ise bu "lobicilik endüstrisi" nin doğmasına ve
büyümesine kadar ulaşabilir.
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için rant elde etmenin her üç aşamasını bir örnek
içerisinde açıklamaya çalışalım. Bir kent belediyesinin, dolmuş ya da taksicilik işinin
yapılabilmesi için belediyeden izin alınması kararı aldığını varsayalım. Bu birinci aşamada
belediyenin "rant yaratma" sı söz konusudur. Zira, belediye bir faaliyeti sınırlamak suretiyle
suni kıtlık yaratmaktadır. İkinci aşamada dolmuşculuk ya da taksicilik yapacak kimselerin
belirlenmesi ve onlara izin belgesi (lisans belgesi) verilmesi sözkonusu olacaktır. Bir başka
ifadeyle, bu ikinci aşamada suni kıtlık sonucu yaratılan rantların bölüştürülmesi ya da
dağıtılması aşaması karşımıza çıkmaktadır. İşte bu aşamada rant kollama adını verdiğimiz olay
ortaya çıkar. Rant elde etmek için-örneğin, bir taksi ya da dolmuş hattı elde etmek için –kişiler,
belediye başkanı veya belediye meclis üyelerini etkilemeye çalışırlar. Hemen belirtelim ki,
"rant" ın parasal büyüklüğü rant kollama çabalarını daha da kızıştırabilir. Bu son aşamada rant
peşinde koşanlar rüşvet teklif ederek rantı başkalarına kaptırmamaya çalışırlar.
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10.1. Rant Kollama Türleri
Rant kollamanın değişik türleri mevcuttur. Başlıca rant kollama türlerini şu şekilde
özetleyebiliriz:

Monopol Kollama: Devlet tarafından imtiyaz hakkı verilen bir monopolün elde
edilmesi için çıkar ve baskı gruplarının girişmiş oldukları lobicilik faaliyetleri ve bu amaçla
yapmış oldukları harcamalara "Monopol Kollama" adı verilmektedir. Konuyu bir örnekle
açıklamaya çalışalım. Devlet tarafından oyun kağıtlarının basımı için imtiyaz hakkının bir özel
kuruluşa verileceğini düşünelim. Özel kişi ve kurumlar bu imtiyaz hakkını elde temek için
devlet ile çeşitli lobicilik faaliyetlerine girerek bu hakkı elde etmek için rekabet edeceklerdir.
Örneğin, bu işlerin takibi için bir hukuk danışmanının veya avukatın görevlendirildiğini
düşünelim. Hukuk danışmanına veya avukata bu amaçla yapılan harcamalar GSMH üzerinde
net bir artış doğurmaz. Bir diğer deyişle, bu amaçla görevlendirilmiş bir hukuk danışmanının
veya avukatın fırsat maliyeti, bu faaliyetler ile uğraşmadıkları takdirde yapacakları prodüktif
faaliyetler sonucu elde edilecek gelirlerin toplamına eşittir. Devletten bir monopol hakkı elde
etmek için sadece avukatların değil, bunun dışında mali danışman ve muhasebeciler, yöneticiler
ve hatta sekreterlerin de çabaları söz konusudur. Eğer, bu transferleri elde etmek için rekabet
çok güçlü ise kaynak harcaması, transfer edilecek miktara kadar ulaşabilecektir. Önemle
belirtmek gerekir ki, bu tür bir ekonomik transfer elde etmek için yapılan harcamalar sosyal bir
maliyettir. Monopol hakkını elde etmeye çalışan kişi ve kurumlar, kamu görevlilerine rüşvet
vererek de bu hak ve imtiyazları elde etmeye çalışırlar.

Tarife Kollama: Baskı ve çıkar gruplarının yurt içi piyasada karlarını
maksimum düzeye çıkarmak için belirli mal ve hizmetlerin ithalinde tarife (ithalat vergisi)
uygulanması veya ithalatın yasaklanması için girişmiş oldukları lobicilik faaliyetleri ve bu
amaçla yapmış oldukları harcamalara "Tarife Kollama" adı verilmektedir.

Lisans Kollama: İthalatta tahsisli kotalardan lisans belgesi almak için yapılan
lobicilik faaliyetlerine "Lisans Kollama" adı verilmektedir. Burada ithalatta izin belgesi (lisans)
almak suretiyle elde edilecek rantlar söz konusudur.

Kota Kollama: İthalatın kota ve kontenjan sistemine tabi olması durumunda
bazı kişi ve kurumların, daha doğru bir ifade ile, çıkar ve baskı guruplarının global kota ve
tahsisli kotaların arttırılması girişimlerine ve bu amaçla yapmış oldukları harcamalara "Kota
Kollama" veya "Kontenjan Kollama" adı verilmektedir. Burada bir taraf ithalata konu mal ve
hizmetler üzerindeki miktar kısıtlamalarının kaldırılması ve/veya kapsamının daraltılması için
mücadele verirken, diğer bir kısım yurt içi piyasadaki karlarını maksimize etmek için miktar
kısıtlamalarının kapsamının genişletilmesine çalışmaktadır.

Teşvik Kollama (Sübvansiyon Kollama): Çıkar ve baskı gruplarının devletten
iktisadi gayeli mali yardımlar (faizsiz veya düşük faizli krediler, tarımsal ürünler için
destekleme alımları, vergi istisna ve muafiyetleri vb.) elde etmek için girişmiş oldukları
faaliyetler "Teşvik Kollama" veya "Sübvansiyon Kollama" olarak adlandırılır.
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Insider Trading ve Tüyo Kollama: Herhangi bir şirkette, şirket sahiplerinin,
yöneticilerin, denetçilerin, danışmanların, çalışanların, hissedarların ve sair şirketle ilgili
üçüncü şahısların şirkete ait önceden halka açıklanmamış bilgilerden yararlanarak ve/veya bu
bilgileri başka kimselere "tüyo" vererek sızdırmak suretiyle menkul kıymet piyasalarında
haksız bir kazanç elde etmeleri veyahutta karşılaşacakları muhtemel bir zarardan
kurtulmalarına "Insider Trading" veya "Insider Dealing" adı verilmektedir. "Insider Trading"i
Türkçe' ye "İçerdeki Ticaret" olarak çevirmek mümkündür. Menkul kıymet piyasalarında
ortaya çıkan bu insider trading olayını "içeridekilerin, iç bilgiden yararlanmak ve/veya bu
bilgiyi sızdırmak suretiyle haksız bir kazanç elde etmeleri veya olası bir zarardan kurtulmaları"
olarak da tanımlamak mümkündür.
Bu ikinci tanım çerçevesinde konuyu daha iyi anlamak açısından bazı kavramları
açıklamak yararlı olacaktır. "İçerdekiler" (insiders); şirket sahipleri, yöneticileri, denetçileri,
danışmanları, hissedarları ve şirketle veya bu kimselerle doğrudan ve/veya dolaylı ilişkide
bulunan diğer kimseleri kapsamaktadır. "İç bilgi" (inside information); menkul kıymet
piyasalarında işlem gören değerli kağıtların fiyatını etkileyebilecek şirketle ilgili her türlü
bilgiyi içermektedir. İşte "insider trading" içeridekilerin "iç bilgi" den yararlanmak suretiyle bir
haksız kazanç elde etme veya olası bir zarardan kurtulma olayıdır. Hemen belirtelim ki
içeridekiler, iç bilgiyi başkalarına sızdırarak yada yaygın deyimle "tüyo" vererek de bir çıkar
elde edebilirler.
Buraya kadar kısaca insider trading olayını açıklamış bulunuyoruz. Insider trading olayı
kamuya ait değerli kağıtların menkul kıymetler borsasında işlem görmesi halinde de söz konusu
olabilmektedir. Örneğin; kamu iktisadi teşebbüslerinin hisse senetlerinin, devlet tahvili ve
hazine bonolarının satışında "Insider trading" olayı ortaya çıkabilmektedir. Insider trading ve
tüyo kollama (Tippee seeking) suretiyle bir rant elde edilmesi her zaman söz konusu
olabilmektedir. Bu çerçevede insider trading ve tüyo kollama, rant kollamanın bir başka türünü
oluşturmaktadır.

Sosyal Yardım Kollama: Ekonomide kişi ve kurumların lobicilik yaparak
devletten bir sosyal gayeli mali yardım (örneğin; işsizlik yardımı, fakirlik yardımı, vb.) elde
etme faaliyetlerine "Sosyal Yardım Kollama" adı verilmektedir.

10.2. Rant Kollamanın Sosyal Maliyeti
İlk olarak rant kollamanın iki tür sosyal maliyetinden söz edilebileceğini belirtelim.
Birincisi, görünür sosyal maliyet, ikincisi ise görünmez sosyal maliyet olarak adlandırılabilir.
Görünür sosyal maliyet, bütçe maliyetidir. Buna parasal maliyet de denilebilir. Bireysel
ve kurumsal düzeyde rant kollama gayretleri ve bu yönde yapılan harcamaların rakamsal tutarı
bütçe maliyetidir. Bütçe maliyetinin hesaplanması, rant kollama harcamalarının toplam bütçe
harcamaları, GSYİH ya da GSMH içerisindeki payının bilinmesi açısından önemlidir.
Görünmez sosyal maliyet ise fırsat maliyetidir. Buna alternatif maliyet de denilebilir.
Fırsat maliyeti, rant kollama yerine doğrudan verimli olan iktisadi faaliyetlerde bulunma
159

halinde milli gelire yapılacak olan katkı tutarıdır. Bilindiği üzere, kişiler ve kurumlar doğrudan
verimli olan iktisadi faaliyetler sonucunda milli gelire ve milli ekonomiye bir katkıda bulunmuş
olurlar. Oysa rant kollama, doğrudan verimli olmayan bir faaliyettir. Dolayısıyla bu tür
faaliyetlerin fırsat maliyeti önemlidir. Hemen belirtelim ki, rant kollamanın gerçek fırsat
maliyetini ölçmek oldukça güç ve hatta imkansızdır.
Bir diğer önemli konu da şudur: Rant kollama oldukça geniş bir kavramdır. Geniş
anlamda rant kollama deyince; monopol kollama, kota kollama, tarife kollama, vb. faaliyetlerin
tamamı ifade edilmektedir. Oysa dar anlamda rant kollama, bu çalışmada belirtilen rant kollama
türlerinin birini veya birkaçını içermektedir.

10.3. Türkiye’de Rant Dağıtım Kanalları
Ülkemizde rant kollama olayları yeni değildir. Cumhuriyet'ten günümüze çeşitli türde
rant kollama olayları süregelmiştir. Özellikle ithal ikamesine dayalı içe dönük bir sanayileşme
stratejisinin geçerli olduğu 1960' lı ve 1970' li yıllarda özellikle lisans kollama ve kota kollama
adı verilen rant kollama olayları yaygınlık göstermiştir. Önceki açıklamalarımızda da
belirttiğimiz gibi Anne Krueger'in yaptığı hesaplamalara göre ülkemizde 1965 yılında lisans
kollama yönünde yapılan harcamaların toplam maliyeti GSMH' nin % 15' ini oluşturmaktadır.
Ülkemizde rant kollama olaylarının özellikle 1980 sonrasında yaygınlık kazandığı
görülmektedir. Ülkemizde 1980 sonrasında reel ekonomiden (üretken ekonomiden) transfer
ekonomisine (rantiye ekonomisine) doğru bir yönelme olduğu dikkat çekicidir.
Türkiye’de 1990’larda daha da belirginleşen bu süreçte “spekülatif” hareketler
yoğunluk kazanmıştır. Devalüasyon, faizler ve borsa konusunda yaratılan spekülasyonlar,
sermaye hareketlerinin serbest olmasının da etkisiyle, kısa vadeli yabancı sermaye
hareketlerinin bu sürece entegrasyonuyla belirgin hale gelmiştir.
Türkiye’de devletin söz konusu
kaynaklar/yöntemler ise şunlar olmuştur:

rantları

dağıtırken

yararlandığı

başlıca

Kamu iç borçlanması: Devlet merkezli spekülatif rant ekonomisinin
oluşumunun en önemli kaynağı devletin bütçe açıkları ve bunun sonucunda ortaya çıkan
borçlanmaya bağlı olarak ödenen büyük miktardaki faizlerdir. 1990’lı yıllarda artan bütçe
açıklarının sonucunda, dış borçlanma olanaklarının da daralmasıyla, artan oranda iç
borçlanmaya yönelen devlet, yüksek enflasyon ve yüksek risk primi nedeniyle çok yüksek reel
faizler ödemiştir. Borcun borçla çevrildiği (roll-over) bu süreç Türkiye’nin eğitim, sağlık ve
enerji gibi temel ihtiyaçlarının yeterince ve nitelikli olarak karşılanması için gerekli kaynakların
ayrılmasını engellemiştir. Ayrıca, devlet borçlanma yoluyla yüksek gelirli kesimlere büyük
miktarda kaynak aktarmış ve gelirin düşük gelirli gruplar lehine yeniden dağılımını sağlamak
yerine, tersini yapmıştır.
Kamu ihaleleri: Siyaset kurumunun rant dağıtımında kullandığı bir diğer
önemli kanal ise kamu ihaleleri olmuştur. Otoyol, hastane, okul vb. büyük inşaatların
-
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yapımında zaman zaman şartnamenin değiştirilmesi ya da mafyanın baskısı yoluyla sınırlı
ve/veya anlaşmalı şirketlerin ihalelere katılmasıyla devletin yaptırdığı işler hem çok pahalı,
hem de düşük kalitede olmuştur.
Kamu bankaları: Bir dönem görev zararları yoğun olarak gündemde bulunan
kamu bankaları rant dağıtımının en önemli ve etkili araçlarında birisi haline gelmiştir. Bu
durum, özellikle koalisyon pazarlıkları esnasında kamu bankalarının paylaşımının en önemli
konu olmasından da anlaşılabilmektedir. Banka kaynaklarının ekonomik rasyonellikten uzak
bir şekilde, ödeme kapasitesi sorgulanmadan siyasi kararlarla yandaşlara kullandırılması, kamu
bankalarının zararlarının en önemli nedenlerinden birisi olmuştur. Bu bankalardan kimlere, ne
kadar kredi kullandırıldığı ve bunların hangilerinin geriye dönüp-dönmediğinin açıklanmaması
bunun tipik bir göstergesidir.
KİT’ler: 1980 sonrası dönemde özelleştirilmesi sürekli gündemde olan ve ancak
2000’li yıllarda “özelleştirilebilen” birçok kamu iktisadi teşebbüsü bir çok yolla rant
dağıtımında kullanılmıştır. Bunlar; aşırı istihdam yaratmak, bu kuruluşların ürünlerini
bazılarına avantajlı fiyatlardan vermek veya girdi satın alımlarında bazı firmalara öncelik
sağlamak şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bunların sonucunda KİT’ler büyük zararlara uğramış,
gerekli yenileme yatırımlarının yapılmamasıyla bu süreç hızlandırılmış, böylece özelleştirme
için gerekçe de hazırlanmıştır. Ayrıca, bu şekilde belli kesimlere yapılan kaynak aktarımı ve
rant transferleri kamu gelir-gider dengesizliğinin ardındaki önemli bir neden olmuştur. Ancak,
arpalığa dönüşen bu kuruluşlardan siyasetçi kolay kolay vazgeçememiş, vazgeçtiğinde de
yapılan özelleştirmelerle yine birilerine büyük rantlar aktarılabilmiştir.
-

Teşvikler: Devletin rant dağıtım merkezine dönüşmesinde etkili olan bir diğer
yol da yatırım ve ihracat teşvikleri olmuştur. Bu süreçte rant dağıtım sürecine bürokrasi de
eklenmiş ve bazı siyasetçi-bürokrasi-iş adamları arasında organik bağlar kurulmuştur. İhracat
yanında yatırım teşviklerinde de sektörel ve bölgesel dağılımda bilimsel kriterlerden yeterince
yararlanılmamış, teşviklerin verimliliği konusunda denetim mekanizmaları oluşturulmamış ve
bunun sonucunda teşviklerin amaç dışı kullanımı veya bazı sektörlerde aşırı kapasite
yaratılmasına neden olunmuştur. Böylece yoğun bir şekilde hayali ihracat ve hayali yatırım
sorunlarıyla karşılaşılmıştır.
Korumacılık ve Tarife Kollama: Türkiye’de dış ticaret alanında başlıca üç tür
rant kollama olayı ortaya çıkmıştır. Bunlar; tarife kollama, lisans kollama ve kota kollamadır.
Ülkemizde 1980 sonrasında ithal ikamesine dayalı dış ticaret rejiminden ithalatı
serbestleştirmeyi ve ihracatı teşvik etmeyi amaçlayan bir serbest dış ticaret rejimine geçiş
yönünde adımlar atılmıştır.
Hazine arazileri: Hızlı nüfus artışı, kente göç, hızla artan arsa ve konut talebi
yeni bir rant alanı olarak büyük kentler etrafındaki arazileri ortaya çıkarmıştır. Arazi
mafyalarının da oluşumuna yol açan bu gelişme, seçim dönemlerinde sık sık gecekondu affı ve
tapu dağıtımlarının gündeme gelmesiyle adeta teşvik edilmiştir.
-

Enflasyon: Türkiye’de özellikle geçmiş dönemde iktisadi bir hastalık olan
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enflasyon da rant yaratma ve dağıtım amacıyla kullanılan önemli bir araç olmuştur. Bu süreçte
siyaset ve devlet mekanizması hem para basarak sorumsuz olarak nitelenebilecek harcamalarını
enflasyonla (açık finansman) finanse etmiş, hem de bazı kesimlere enflasyondan kar elde etme
şansı yaratmıştır. 1980-1990’lı yıllarda devam eden yüksek oranlı enflasyonla Türkiye’de dar
ve sabit gelirli bazı kesimler dışındakiler, enflasyonla uyumlu davranış yapısı kazanmış,
rekabetçi piyasa yapıları ve rekabet kültürünün yeterince yerleşmemiş olması nedeniyle
“enflasyon karları” elde eder olmuşlardır.
Bütçe Dışı Fonlar, Yeraltı Kamu Sektörü ve Rant Kolama: Ülkemizde
özellikle 1984 sonrasında sayıları hızla artan bütçe dışı fonlar ile adeta bir "Gölge Kamu
Sektörü" yaratılmıştır. Fonlarda oluşan bu kamu sektörünü "Yeraltı Kamu Sektörü" olarak
adlandırmak yanlış olmayacaktır. Zira vergi mükelleflerinin ödedikleri vergiler, fonlar
kanalıyla kime ve niçin verildiği bilinmeyen bir transfer ekonomisinin (rantiye ekonomisinin)
aracı haline gelmişlerdir. Fonlardan hayali ihracatçılara, hayali yatırımcılara kısaca
soygunculara ve yağmacılara milyarlarca lira transfer edilmiştir. Uzun yıllar parlamento
denetimi dışında faaliyet gösteren fonlar üzerinde halen etkin bir yasama, yürütme ve yargı
denetiminden sözetmek mümkün değildir. Bunun dışında fonlar dış ticarette serbestleşme
amacıyla gümrük vergilerindeki indirimi gizleyen bir araç görevini de sürdürmüştür. Kısaca
fonların ülkemizde rant kollamanın yaygınlaşmasında önemli rol oynadığını söyleyebiliriz.
Özelleştirme: Ülkemizde 1986 yılından günümüze değin yapılan özelleştirme
uygulamalarında rant kollama olayı dikkat çekicidir. Ülkemizde özelleştirme hazırlık
çalışmalarının yapılması ve daha sonra şirketlerin özelleştirme aşamasında yabancı danışman
firmaları ile bazı Türk banka ve firmalarından yararlanılmıştır. Ülkemizde özelleştirme hazırlık
çalışmaları adeta kapalı kapılar ardında yürütülmüş, bu çalışmalarda üniversite, işçi ve işveren
kesimini temsil eden kuruluşlar ve sendikalar ve benzeri uzman kurum ve kuruluşlardan
yararlanma ihtiyacı hissedilmemiştir. Yerli ve yabancı firmalara yaptıkları hizmetler
karşılığında ödenen astronomik paraların rakam olarak tutarı da maalesef kamu oyunun bilgisi
dışında tutulmuştur. Deyim yerindeyse, devlet bazı kuruluşlara bir "rant" fırsatı yaratmış ve
kuruluşlar bu rantı elde etmek için adeta yarışmışlardır. Özelleştirme de hazırlık çalışmalarında
sürdürülen bu gizlilik, satış aşamasında da devam etmiştir. Bu durum rant kollayan kesimi de
harekete geçirmiş ve yerli ve yabancı kişisel ve kurumsal yatırımcıları "ne kaparsak kardır"
anlayışına itmiştir.
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11. KAMUSAL KARAR ALMADA BÜROKRAT DAVRANIŞLARI
Bürokrasi, devlet idaresi örgütüdür. Alman sosyolog Max Weber bürokrasi kavramını yasal
bir otoriteye dayanan ilişkiler düzeni olarak görmektedir. Bu ilişkilerin yeri olan büro (örgüt)
büyüktür; emir zincirine dayanır, görevlileri sürekli atanır; işlevler uzmanlık gerektirir, as üssüne
ancak görevinden ötürü sorumludur.
Bürokrasinin işlevi kamu hizmetlerini üretmektir, bunun için siyasal organlardan aldığı
ödenekleri kullanır. Siyasal organlar kamu hizmetlerine olan talebi, tıpkı piyasada müşterilerin
taleplerini firmalara aktarmaları gibi, bürokrasiye aktarırlar. Bürokrasi, tıpkı piyasa firmaları
gibi, kamu hizmetlerinin üretimini üstlenir. Siyasal organlar (seçilmiş merkezi ve yerel idare
meclisleri, hükümet, belediye reisi, belediye encümeni) kamu hizmetlerine olan talebi
açıklarlar; devlet daireleri (bürokrasi) üretimi üstlenir.
Siyasal organı müşteriye, bürokrasiyi de firmaya benzetmemiz sadece işlevlerin özünün
anlaşılmasında kolaylık sağlamak içindir. Yoksa kamu ekonomisinde talebin ve arzın işleyişi,
siyasal organın bürokrasi ile ilişkileri, piyasada görülen müşteri firma ilişkisinden çok farklıdır.
Bu farkları kavramak için, gerek siyasal organların gerekse bürokratların davranışlarının
arkasında yatan amaç ve fayda fonksiyonuna, bunun etkenlerine bakmamız gerekir.
Siyasal organlar iktidarda kalmayı amaçlar; bunun için genel olarak seçmenlere ve özel
olarak temsil ettikleri sosyal sınıfların çıkarlarına hizmet ederler. Bu bakımdan, demokrasilerde
kurumların işleyişine bağlı olarak seçmen çoğunluğunun ve siyasal parti ile ilişkili baskı
gruplarının kamu hizmetlerine ve politikalarına olan taleplerini iletirler. Politikacılar karşısında
bürokrasi sadece onun emirlerini yerine getiren, edilgin bir emir kulu mudur? Yoksa siyasal
organı kendi fayda fonksiyonuna göre etkileyici bir işlev görebilir mi? Bürokratları, özellikle
üst kademe bürokratlarını, siyasal organlar atadığına göre, bürokratların bir çeşit özerkliğinden,
siyasal organı etkileyici rolünden bahsetmek tuhaf gelebilir. Ancak, teknolojik ilerleme
sebebiyle, çağımızda siyasal organın kamu hizmetlerinin üretim teknolojisi ve faydasının
takdiri konusunda, geniş ölçüde bürokrasinin etkisi altında kaldığı görülmektedir. Mevkisini
bilgi ve deneyimine değil de aşırı partizan atamaya borçlu olan bir bürokrat ise kaderini siyasal
sorumlu ile tamamen özdeşleştirir. Madem ki bürokratlar siyasal organları etkileyebilirler,
öyleyse bu davranışlarında nasıl bir amaç izlerler?
Başkanlık sisteminde, halkın seçtiği başkan, kurduğu hükümete kendi politikacılarını
ve büroklarını atar; idarenin üst kademelerinde epeyce köklü bir değişiklik yapar. Parlamenter
demokraside ise, bürokratlar siyasal iktidarın bir parçası sayılmazlar. Onlar kariyer
memurlarıdır ve siyasal iktidarlar değişirken fazla değiştirilmeden hizmetlerini göreve gelen
her iktidara sunarlar. Bakanlar kendilerinden emir alan bürokrasinin başını (müsteşarı) değiştirebilirler, ama genellikle dışardan bir politikacı getirmeyip bürokrasi içinden bir seçim
yaparlar.
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11.1. Bir Bürokratik Üretim Modeli: Nıskanen Modeli
Kamusal tercihler kuramı çerçevesinde bürokrasi kavramı üzerinde ilk sistemli ekonomi
analizini Niskanen yapmıştır. Niskanen çalışmasında, bir ekonominin temel davranışsal
isteklerini ve kamusal tersihler çerçevesinde bürokrasilerin çalışmalarını, bu isteklerin
bürokratik davranışlar için ne ifade ettiğini incelemiş ve karakterize etmeye çalışmıştır
(WYCKOFF, 1990:169).
Amerikalı iktisatçı W. Niskanen'in (1971) varsayımlara dayanan bir model içinde,
bürokratların başında bulundukları devlet bürosunu bir piyasa firmasına benzer şekilde
yönettiklerini açıklıyor. Onun modeli, bürokrasinin niçin hep genişlediğini, birim hizmet
maliyetini yükselttiğini ve büroları aşırı büyüttüğünü açıklıyor.
Niskanen, modelini iki varsayıma dayandırıyor. Birincisi, bürokratlar aldıkları bütçe
ödeneğini ellerinden geldiğince artırmaya çalışırlar, onların ücretleri, ek gelirleri, yan faydaları,
güçleri ve prestijleri, kullandıkları bütçe ödeneğinin artmasına bağlıdır. İkinci varsayım,
bürokratların ve iktidardaki siyasal partilerin kamu hizmeti arzı ve talebini iki taraflı tekel
sayar. Devlet dairesi (bürokrasi) üretimini (kamu hizmetini) bütçe ödeneği karşılığında sadece
siyasal organa satabilir. Siyasal organ da kamu hizmetini ancak devlet dairesinden satın
alabilir. Siyasal organın bürokratı atama yetkisi bu ilişkinin ekonomik özünü değiştirmez. Hatta
bürokrat-tekelcinin durumu, elindeki konuyla ilgili bilgiler ve hizmet üretimi bilgisi ve şevkleri
sayesinde, siyasal sorumludan daha güçlüdür. Böyle bir iki taraflı tekelde, bütçenin denge
büyüklüğü, devlet dairesinin aldığı ödenek nasıl belirlenir?
Demokratik bir rejimde hükümetin halk isteklerini yansıttığı kabulü yapılırsa, halkın
kamu hizmetini değerlemesi talebi gösterir. Bu talebi karşılamak için devlet bürosunun hizmet
miktarlarını sunduğu maliyetler de arzı gösterir. Büro hizmetlerinde ortalama maliyet ile
marjinal maliyet arasında fark büyüktür. Çünkü büronun faaliyete geçmesi için yapılan sabit
başlangıç maliyetleri büyüktür ama her ilave birimin üretim maliyeti (marjinal maliyeti)
düşüktür.
Niskanen’in bürokrasi modeli, bütçe maksimizasyonuna dayanmaktadır (UDEHN,
1996:75). Bu nedenle Niskanen’e göre, tüm fayda boyutları büronun toplam bütçesinin bir
fonksiyonudur. Bu temel noktadan hareket eden Niskanen bürokratların maliyet ve gelir
arasındaki farkı maksimize eden çıktı düzeyi karşısında elde edilebilecek bütçeyi sağlama
mücadelelerine dikkat çekmiştir (ORZECHOWSKI, 1977:231). Niskanen analizinde
bürokratların monopol üstünlüklerini dikkate alarak, büroların mükemmel fiyat farklılaştırıcı
güce sahip olduklarını ileri sürmektedir.
Niskanen Modeli bu bilgiler ışığında, grafiksel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.
Grafikteki (L) eğrisi bir kamusal mal ve hizmet için toplumun talep eğrisini göstermektedir.
MC ise, böyle bir mal ve hizmetin sosyal marjinal maliyetini göstermektedir. QB çıktı düzeyinde
kabul edilebilir en büyük bütçe toplam gelirin toplam maliyete eşitlik koşulu ile 0AEQB’de
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meydana gelmektedir. Yani, 0AEQB=0BDQB alanları birbirine eşittir (CULLIS&JONES,
1992:89).
Şekil: Niskanen Modeli

Q0 çıktı düzeyinde meydana gelen
tüketici

artığı,

çıktı

düzeyini

QB’ye

yükseltecektir. Çünkü bürokrat, tüketiciye ait
tüketici artığını kendi çıkarları doğrultusunda
kullanacaktır. Bu durum, şekilde CDE
üçgeninin alanı ile ifade edilmektedir. ABC
üçgeni CDE üçgenine eşit olduğu yerde çıktı
düzeyi ilk duruma göre iki kat artacaktır. Büro
için pareto etkinliği sağlayan çıktı düzeyi (L)
ve (MC) doğrularının kesiştiği C noktasında
oluşmaktadır. Ancak, büro QB çıktı düzeyinde
üretim yaptığında pareto etkinliğinden sapılacak ve aşırı üretim meydana gelecektir. Bu,
çıktının herbiriminin maliyetine yansımakta ve aşırı üretimin meydana gelmesi etkinsizliği
artırmaktadır (BAILEY, 1995:231).

11.2. Bürokratik Gücü Belirleyen Unsurlar
11.2.1. Büro Büyüklüğü
Yasama organının kamu hizmetleri için toplum adına kollektif talepte bulunduğu
varsayımından hareket edildiğinde, bu amaca ulaşmada ve araçların seçiminde bir kuruma
ihtiyacı vardır. Kamusal mal ve hizmet üretiminde siyasi otoriteye yardımcı olan ve günlük
devlet hizmetlerinin görülmesini sağlayan sistem bürokrasidir. Bu nedenle, yasama organı
tarafından kararlaştırılan politikaları uygulama konusunda bürokrasiye yetki verilir. Son
dönemde yapılan araştırmalar, bürokrasinin ve/veya bürokratik gücün yasama organının
emirlerine ilgisiz kalmadıklarını, ancak bununla beraber, karar alma sürecinde aktif rol almaya
çalıştıklarını ortaya koymaktadır. Kamusal tercihler kuramı, bürokratların hırs ve çıkarlarının
devleti daha da büyüteceğini iddia etmektedir (SELF, 1993:33).
Niskanen modelinde de belirtildiği üzere, bürokratlar; parasal gelirlerini artırmak, güç,
prestij ve geniş atama yetkisini elde etmek ve başında bulundukları büronun ihtiyaçlarını
rahatlıkla gidermek amacı ile bürolarının genişliğini maksimize etmeye çalışırlar (McNUTT,
1996:135). Çünkü büronun genişlemesi ve bürokratik işlemlerin karmaşık boyutlara ulaşması,
bürokratların prestij düşkünlüğü ve kendi çıkarlarına hizmet edecek güçlerini artırmaya
yardımcı olacaktır (ERBAY, 1997:406). Büyüyen büro beraberinde personel sayısını
artıracaktır. Bu ise, hiyerarşik yapıda yeni düzenlemeler meydana getirecektir (SAVAŞ,
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1994:157). Bu yeni düzenleme kademe sayısını artıracak, artan kademe sayısı ise bürokratın
parasal gelirine ek bir gelir getirecektir (SAKAL, 1997:441).
Özetle, bürokratın en önemli hedeflerinden birisi, bürosunu genişletmektir. Çünkü
bürokratik anlayışa göre, büyük her zaman en iyidir (JOHNSON, 1991:286). Eğer bir bürokrat
bürosunu daha etkili bir hale getirmek istiyorsa, bunu büro büyürken yapmak hem daha kolay,
hem de daha hızlıdır (SAVAS, 1994:18). Büroların daha büyük olması, karar alma sürecinde
bürokrasinin daha etkin bir rol oynamasını da sağlayacaktır.
11.2.2. İktidar Partisi Ve Kamusal Mal Arzı
Seçimde çoğunluğu sağlayarak iktidar olan siyasi parti, kamusal faaliyete konu olan mal
ve hizmetlerin, hangisinin ne kadar olacağına bir defa karar verdikten sonra ya bu mal ve hizmet
sepetini satın alacak ya da üretmek durumunda kalacaktır. Bazı mal ve hizmetler satın alınsa
da, çoğu mal ve hizmetleri bir kamusal bürokrasi aracılığı ile üretecektir. Aslında özel kesimden
mal alım işlemini de devlet, bürokrasi aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Bu nedenle bürokrasi,
kamusal faaliyetin arz cephesinde önemli bir yere sahiptir.
Demokratik bir toplumda, bürokrasinin büyüklüğünü belirleyen en önemli faktör
kamusal faaliyetin genişliğidir. Kamusal faaliyete konu olan mal ve hizmetlerin daha çok
olduğu toplumlarda bürokrasi daha büyük bir yere sahiptir (BLAU&MEYER, 1956:156).
Herhangi bir ekonomik sistemin oluşturduğu kurumsal yapıya bağlı kurumların biri
kamu sektörüyle ilişkiliyse, bu dolaylı olarak bürokrasi ile de ilgilidir. Bir bürolar kümesi olarak
tanımlanabilen bürokrasi devlet tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden sorumlu
birimlerdir. Herhangi bir büro, çıktılarının satışından daha çok, toplam çıktı miktarına bağlı
olarak finanse edildiğinden, kar amacı gütmeyen bir organizasyon gibi davranmaktadır
(JACKSON&BROWN, 1994:196).
Kamu büroları kamusal mal ve hizmetlerin tek üreticisi ve belirli kaynakların tek
alıcısıdır. Birçok ekonomist, kamu bürolarının bu monopol yapısından dolayı, bürokratların
rekabet baskısından uzak olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle, bürokratların etkin çalışmak
veya büro yapılarında yeni bir düzenleme yapmak gibi bir kaygı taşımadıklarını ifade
etmektedirler. Kamusal mal ve hizmetleri talep eden tüketicilerin, bürokratları maddi olmayan
kazançları aramak için teşvik ettiğine ve yönlendirdiğine inanılır. Örneğin; büyük büro, boş
zaman ve daha rahat edebilecekleri bütçe büyüklükleri gibi teşvik edici unsurlar, bunların
arasında yer alır. Kamu büroları arasında rekabet ortamının olmaması ise, bu büroların bir
monopol gibi davranmasına neden olmaktadır. Bunun yanında, bürokratların doğru karar
vermelerini önleyen diğer bir unsur ise, kazançlarının yetersizliğidir. Çünkü, bürokratlar her ne
kadar bir monopol izlenimi uyandırsa da, faaliyetleri sonunda elde edilen karı ve kazancı
kendileri sahiplenemezler (JOHNSON, 1991:294).
Bu noktalardan hareketle bürokratlar, elde etmek istedikleri parasal faydalar için, bütçe
ile dolaysız bir bağlantı içinde bulunan kamusal mal ve hizmetlerin miktarını artırmaya
çalışacaklardır.
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11.2.3. Seçmen
Bürokratlar ile hizmet verdiği vatandaşlar arasında, büro imkanlarının genişletilmesi
konusunda açık veya kapalı bir işbirliğinin varlığı kamu harcamalarının genişlemesindeki
önemli diğer bir etkendir. Büronun yaptığı iş sürecinin uzun ve masraflı olduğunu gören
vatandaşlar bu aksaklığın ve gecikmenin nedeninin yetersiz kadro, elverişsiz bina ve teknik
yetersizlik gibi faktörlerden kaynaklandığını düşünürler. Çünkü şikayetçi oldukları bürokratlar,
kendilerini daima bu tür imkansızlıklar arkasına saklanarak savunurlar. Sözkonusu büronun
hizmetlerinden yararlanan baskı grupları, büronun genişlemesi için siyasi otorite üzerine baskı
uygularlar. Bunun yanında bürokratların, güçlü bir baskı unsuru oldukları da bir gerçektir.
Sonuç olarak, büronun hizmetlerini talep edenler ile bu malları hükümet adına arz edenler
birleşir ve büronun hizmet üretim kapasitesini olması gerekenin üzerine çıkarırlar
(NISKANEN, 1971:40).
Bürokrasinin masraflı ve etkin olmayan bir tarzla çalışmasının, piyasada olduğu gibi
ilgili büronun tasfiyesine yol açmaması, aksine daha büyük ödenek ve kadro imkanlarıyla
desteklenmesi yoluna gidilmesinin en önemli nedeni, bürokrat ile seçmen/vatandaş ilişkisidir.
Serbest piyasada masraflarını azaltamayan ve/veya kar etmeyen bir firma kapatılır. Bürokraside
ise, yukarıda sözü edildiği üzere, vatandaşlardan gelen şikayetler, ilgili devlet dairesinin kadro
ve bütçe yönünden desteklenmesine sebep olur. Örneğin; eğer bir toplumda suç oranı artıyor
ise, güvenlik hizmetleri çatısı altında yer alan güvenlik güçlerinin kadro sayısı ve bütçe
ödeneğinin artırımı yoluna gidilir (SAVAŞ, 1989:16).
Kamu kesiminin genişlemesinin, yani kamu harcamalarının artmasında bürokratların
seçmen davranışlarını da belirtmek gereklidir. Çünkü bürokratlar da seçmendir ve belirtilen
fayda fonksiyonlarını elde etmek amacı ile oyunu kullanacaktır Kamu kesiminin büyümesi ve
bürokratların gelirleri arasında pozitif bir ilişki vardır (BUSH & DENZAU, 1977:96-96).
Rasyonel seçmen davranışının ekonomik kuramı da, bürokratların seçim ile amaçlarına
ulaşmada halktan daha başarılı olduklarını ileri sürmektedir (BENNETH & ORZECHOWSKI,
1983:270-282).
11.2.4. Büroya İlişkin Çıktı Ve Maliyetlerin Belirsizliği
Bürokrasiye ilişkin temel sorun, bürokratlar tarafından yapılan üretimin etkinliğinin
ölçümünde ortaya çıkar. Buna ilişkin en önemli sorunlar, çıktının birimler bazında kolayca
değerlendirilememesi ve piyasada bu ürünlerin kar amacıyla kolay satılabilir olmamasıdır.
Bundan dolayı, büro çıktılarının en az maliyetle üretilip üretilmediğinin hükümet tarafından
belirlenmesi de zor bir olaydır. Özel bir firma için ise, durum farklıdır. Firma çıktısını diğer bir
firmanın ürettiği benzeri bir çıktı ile karşılaştırır ve bunun sonucunda ürün ile ilgili olarak elde
edilen bilgiler hızlı bir biçimde firma sahibine ulaştırılır. Üretim maliyeti karşılaştırılan
firmanınkinden yüksek ise, firma bunun nedenlerini hızlı bir şekilde belirleyecek ve kar elde
edebilmek için maliyetlerini düşürmenin yollarını arayacaktır (HYMAN, 1990:202).
Bürokratların büyük ilgi odaklarından biri de, kendilerine verilmiş olan görevleri düşük
maliyetlerle ürettikleri konusunda yasama organını inandırmaktır. Bütçesinin tamamını
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harcamayan bir bürokrat, gelecek mali yılda ödeneğinde kısılma yapılacağı tehlikesi ile karşı
karşıya kalacağını düşündüğünden, meclisin verdiği ödenekleri mali yılın son aylarında
tüketmeye çalışacaktır. Bu döneme ilişkin harcamalar yasalara uygun yapılacak, ancak
harcamaların yapıldığı hizmetlere ilişkin maliyetler kesin olarak bilinemeyecektir.
Bürokrat, faaliyetleri ile ilgili olarak fayda ve maliyetleri yanlış sunmakla kalmayacak,
bu fayda ve maliyetleri etkileyecek eylemlerde de bulunacaktır. Bürokrat, bu yol ile
ödeneklerini artırmaya çalışacaktır. Bu da kamu harcamalarının yıllar itibarı ile artmasına
neden olacaktır (STIGLITZ, 1994:255).
11.2.5. Bütçe Büyüklüğü
Bürokratik organizasyonların aşırı bütçe talebinde bulunarak, bütçelerini büyütmek
temel arzularıdır. Bu sebeple, bütçeleme sürecinde en büyük parasal kaynağı elde etmek için,
politikacılar ve bürokratlar karşılıklı oyun içerisindedirler (HUNGREN & SUNDEM,
1990:289). Bürokratlar bunu yaparken üç taktik kullanırlar; i) Verilen bir fonksiyonun yerine
getirilmesinde ihtiyaç duyulandan daha çok ödenek isterler, ii) Verilen hizmet düzeyinde elde
edilen faydayı abartırlar, iii)Varsayımlarını şişirerek tahminlerinin toplamını artırırlar
(MUSGRAVE & MUSGRAVE, 1989:101).
Varsayılan bu taktiklerle bürokratlar, yasama organını yanıltarak istedikleri bütçe
rakamlarını elde edebilirler. Bütçe maksimizasyonu davranışında, bürokratik yapı içerisinde
yer alan kişiler arasındaki işbirliği önemlidir. Bu ilişki, büronun başındaki bürokratın çalışma
süresini büronun gerçek performansına bağlı olarak etkiler. Çalışanlar birlikte aldıkları
kararlarla etkin oldukları gibi, büronun başında bulunan bürokratı bilgilendirmeme ve
direktiflerine uymama davranışı içine de girebilirler. Bu açıdan bakıldığında, bürokratik yapı
içerisinde yer alan kişilerin çıkarları daha büyük bütçelerde birleşmektedir (NISKANEN,
1971:40).
Bürokratların faydaları bütçeleri ile doğrudan ilişkili olup, bu ilişki pozitif yönlüdür.
Büyük bütçeler daha çok ücretli çalışan personele olanak verdiğinden kariyer yapısını
genişletir, terfi için basamak sayısı artar ve bunun sonucunda bütçenin olanak verdiği ölçüde
ücretleri artan bürokratların sosyal durumu ve prestiji artar. Bütçe ödeneğini artırmada
kullanılan en önemli kriter, büronun sunmuş olduğu çıktı düzeyidir. Bu amaçla, bürokratlar
marjinal sosyal faydanın (MSB), marjinal sosyal maliyete (MSC) eşit olduğu noktadan daha
çok, toplam sosyal faydanın (TSB) toplam sosyal maliyete (TSC) eşit olduğu noktaya kadar
hizmetlerini genişletmeye çalışacaklardır (BAILEY,1995:104).
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Şekil. Bürokrat ve bütçe büyüklüğü arasındaki ilişki
Şekil A
Yandaki şekilde de görüleceği üzere,
bürokratlar çıktı miktarının etkinliğinden daha
çok bürokratik arz güdüsü ile hareket
etmektedirler. Etkin büro çıktı düzeyi üstteki
Şekil A’da da görüleceği üzere, marjinal sosyal
fayda ve marjinal sosyal maliyetlerinin kesiştiği
noktada belirmektedir. Örneğin; hava kuvvetleri
gibi bir askeri büro için çıktı düzeyi, yıllık olarak
savunma amacıyla alınan yeni füze sayısıdır.
Etkin çıktı düzeyi yıllık olarak Q* birimdir.
Marjinal sosyal faydanın marjinal sosyal maliyete
eşit olduğu nokta E noktasıdır. Bürokratlar ise,
bütçelerini maksimize edecek yolları aramaktadır.
Bu sebeple, bürokratlar çıktıları için olabildiğince
çok ödenek elde etmeye çalışacaklardır.
Şekil B

Büro çıktı düzeyinin toplam sosyal fayda ve toplam sosyal maliyetlerine ilişkin durum
Şekil B’de gösterilmiştir. Büronun arzu ettiği çıktı düzeyi, etkinliğe bağlı olarak artacaktır.
Etkin çıktı düzeyi toplam sosyal maliyet (TSC) eğrisinin eğiminin toplam sosyal maliyet (TSB)
eğrisinin eğimine eşit olduğu noktada oluşmaktadır. Bu düzeyde, marjinal sosyal fayda marjinal
sosyal maliyete eşittir. Bu durum, Şekil A’da gösterilmiştir.
Büro ise çıktı düzeyini toplam sosyal faydanın toplam sosyal maliyete eşit olduğu
noktaya karşı gelen QB düzeyine çıkarmayı deneyecektir (HYMAN, 1990:202-204). Burada
kamusal mal ve hizmet talep eden gerçek vergi ödeyicilerinin talebini karşılamak için zorunlu
harcamalarını artırarak, bürokratlar, bütçe harcamalarının belirlenmesi aşamasında başarılı
olabilirler (BUCHANAN, 1991:38).
Eğer bürokratlar arzu ettikleri bu çıktı düzeyini onaylatabilirler ise, bütçe ödeneklerini
artırmış olacaklardır. Bunun ise, kamu kesimi harcamalarında bir artış meydana getireceği
ortadadır. Ancak, bu tür bir artış sonucunda bir refah azalması meydana gelecektir. Bu durum
ise Şekil A’ da gösterilmiştir. Net faydadaki azalma taralı üçgenin alanına eşittir.
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Bütçe görüşmeleri, devlet yetkilileri için yapmaları gereken pekçok görevden biridir ve
onun içindir ki bu faaliyet onların zamanlarının sadece küçük bir kısmını işgal eder. Oysa
bürokratlar için durum farklıdır. Onlar tüm dikkatlerini bütçe üzerinde yoğunlaştırırlar ve en
kötü olasılıkla kendileri için ayrılan ödeneği elde tutma çabasındadırlar (CULLIS & JONES,
1992:373).
Özetle, bürokratların fayda fonksiyonu tartışmaları, yönetimle ilgili olarak fayda, güç
ve statü, ek ücret, prestij, ücretler, çalışan personel sayısını da içine almaktadır. Bürokratların
fayda fonksiyonu ile ilgili olan bu unsurların çoğu bütçe ödeneğiyle doğrudan bağlantılıdır.
Faydalarını maksimize etmeye çalışan, aynı zamanda bütçelerini de maksimize etmeye çalışan
bürokratlar, bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bütçe karar alma sürecinde tarafsız
kurumlar değillerdir (BROWN & JACKSON, 1994:197). Bürokratların gücünde düzenli artışın
olması, dolayısıyla bunların bütçelere yansıması, kamu harcamalarının büyümesine neden
olacaktır (MILLER & MOE, 1983:297).
11.2.6. Bürokratik Yönetim Üzerinde Meydana Gelen Kontrol Kaybı
Büroların doğal monopol olması ve bunun sonucunda rekabet baskısından uzak olması
nedeniyle, büroların etkinliğinin ölçülmesinde, kendisinin dışında bilgi edinilebilecek bir
kurumun olmaması, bürokratik yönetim üzerinde kontrol kaybı meydana getirmektedir.
Sorun, bürokrasi ile ilgili bilgilerin yine bürokrasiden kaynaklanmasıdır. Bir yıl
içerisinde yapılan işler, hizmet verilen vatandaş sayısı ve yapılan işlerin maliyeti gibi
bürokrasinin nasıl işlediğini yansıtan bilgileri siyasi iktidara ve kamuoyuna sunan bürokrasinin
kendisidir. Gerçi siyasi iktidar, bürokrasinin hazırladığı verilerle, kendi genişleme taleplerini
desteklediğini ve bu verilerin abartıldığını bilir. Ancak oluşan bu kontrol kaybı nedeniyle elinde
bu abartmayı kesinlikle belirleyecek kriterler olmadığı için, bürokrasinin isteklerine boyun
eğmek zorunda kalır (ATAÇ, 1986:150).
Seçmen/vatandaşlara göre, bürokratlar kurulan hükümetle beraber atama yolu ile
gelirler ve onlarla beraber giderler. Yasama organı, kontrolü altındaki büroları denetlemek
isterse, hükümet bürolarının bütçesini sınırlama ve etkinliğini gözden geçirecek komiteler atar.
Atanan bu komiteler tüm bu görevlerini tek tek ele alarak inceleyemeyeceklerinden alt
komisyonlar meydana getirirler. Yasama gücü altındaki denetleyici büroların artışı, çalışma
programlarında aksaklıklara yol açacaktır (JOHNSON, 1991:284-285).
Siyasi iktidar, bürokrasiyi denetlemeyi ciddi bir şekilde istemiş olsa da, denetimle
görevlendireceği komiteler ilgili büronun hizmetlerinden yararlanan insanlar olacaklardır.
Örneğin; Tarım Bakanlığı’nın kadro ve bütçe taleplerini inceleyen komitede kırsal yöreden
gelen ve bu işleri bilen insanlar bulunacaktır. Bu kimseler çoğu defa Tarım Bakanlığı’nın
hizmetlerinden yararlanan insanlardır ve hemen her zaman bu hizmetlerin arzının artmasından
yana olacaklardır (SAVAŞ, 1989:17).
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12.1 Bürokratik Gücün Sınırlandırılmasına İlişkin Önerilen Çözümler
Bir ülkenin siyasi yapısı ne olursa olsun bürokratik gücün büyümesi gerçek anlamda bir
takım problemler yaratır. Bu problemlerle başa çıkmayı denemek, ideolojik düzeyde tüm
bulguları akla uydurmak ve haklı çıkarmak güçtür (KRISLOV, 1974:34).
Günümüz bürokrasi yapısında varolan problemleri çözmek amacı ile neler
yapılabileceği üzerindeki tartışmaların sonunda çeşitli çözüm önerileri ortaya konuldu ise de,
konuyu inceleyen ekonomistler problemlerin bürokrasinin kendi yapısından meydana geldiği
üzerinde hem fikirdirler. Bu yönden ele alındığında, sorunlar büronun kurumsal çevresi ve
bölümlerinin özelliklerine bağlı olarak farklılık göstereceğinden, belirlenecek çözümler
büronun bu özellikleri dikkate alınarak ortaya konulmalıdır (JOHNSON, 1991:196). Bununla
beraber, kamusal tercihler yaklaşımı içerisinde bürokraside varolan ve çalışmanın modeller
kısmında belirtilen modellerin ışığında bürokrasilere fayda sağlayacak bir takım ortak çözüm
önerileri aşağıda dört gurup halinde sunulmuştur.
12.1.1. Bürolar Arasında Rekabetin Oluşturulması
Bürokrasinin temel niteliği tekelci oluşudur; belli bir yetki alanında beli bir hizmeti bir tek
devlet dairesi sunar. Oysa piyasada aynı ürün rekabet dilindeki çeşitli firmalardan alınabilir.
Piyasada rekabetin (aynı ürünün birden fazla firma tarafından yapılması) bir etkinlik sebebi olarak
görülür. Buna karşılık, kamu ekonomisinde aynı hizmeti birden fazla devlet dairesinin üstlenmesi
genellikle israf olarak değerlendirilir. Bu sebepten, devlet daireleri için yapılan reform
çalışmalarında dairelerin yetki alanlarının örtüşmemesi, her hizmetten sadece bir dairenin sorumlu
olması amacı güdülür. Bu konuda daireler arasında zaman zaman sürtüşmeler çıkar ve ihtilaf,
dairelerarası protokollerle giderilmeye çalışılır.
Niskanen, bürokrasinin kamu harcamaları üzerideki artırıcı etkilerini ortaya koymaya
çalışan analizlerinde bürokratik yapıda varolan sorunların belirli ölçüde azaltılması, özellikle
de kaynak ve zaman israfının önlenebilmesi için bürolar arasında rekabet ortamının
oluşturulması fikrini ileri sürmüştür. Niskanen’den sonraki ekonomistler tarafından da kabul
edilen bu görüş ile, kamu harcamalarında belirli bir noktadan sonra gereksiz olan artışın ve
kırtasiyeciliğin azaltılabileceği ifade edilmiştir.
Bürolar arasında rekabet unsurunun yerleşmesi bürokratik gayreti artıracaktır. Bürolar
arası rekabetin yerleştirilmesi ile birtakım büroların monopol etkisi ortadan kaldırılabilecek ve
belirli hizmetlerin herkes tarafından hazırlanabilir olması belki de bürokratik çabayı
artırabilecektir. Böylece, monopol hizmetlerine ilişkin maliyetler, diğer monopol bilgileri ile
incelenerek doğrulukları ortaya koyulabilecektir. Bu yapılırken, bürokrasiler arasındaki
rekabetin sınırları aşmamasına ve bürokrasilerin birlikte güç oluşturmamalarına dikkat
edilmelidir (MUELLER, 1985:160).
Modeller ile ortaya konulmaya çalışılan genişletici bürokrasi anlayışını önlemek amacı
ile bürokratik yapı iki türlü rekabet ortamına sokulabilir. Bunlardan birincisi, kamu büroları
arasında oluşturulacak bir rekabet; ikincisi ise, kamu büroları ile benzer hizmet sunan özel
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bürolar arasında oluşturulacak rekabettir.
Politik piyasaya rekabet baskısının yerleştirilmesinde kullanılabilecek bir yol, benzer
mallar sağlayan birçok bürokrasiye izin vermektir. Ekonomistler kamusal malları sağlamada
rekabetin üstünlüğünü vurgulamaktadırlar (JOHNSON, 1990:297).
Ancak geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı, monopol bürolar arasında birbirinin yerini
tutabilecek büroların tümüyle ortadan kaldırılmasının gerekliliğini savunmaktadır. Çünkü
geleneksel kamu yönetimi yaklaşımına göre, kamu yönetimleri arasındaki rekabet savurganlığa
neden olmaktadır. Bu sebeple geleneksel kamu yönetimi düşüncesine sahip olanlar, kamusal
mal ve hizmet üretiminde uzman monopollere benzer şekilde faaliyet gösterecek grup büroların
oluşturulmasını savunmaktadırlar. Geleneksel anlayışın ileri sürdüğü bu tip büro anlayışının bir
takım üstünlükler oluşturacağı kuramsal olarak belirli ölçülere kadar geçerlidir. Bu tip büro
anlayışı, kamusal malların üretiminde ölçek ekonomilerinin faydalarını sağlayabilecek,
rekabetin bir göstergesi sayılan reklam masraflarını ortadan kaldırabilecek, tüketiciler ve
yasama organı açısından daha az bilgi sağlama maliyeti sağlayacak ve birimlerin denetim
altında tutulması maliyetlerini azaltacaktır.
Geleneksel kamu yöneticileri, rakip bürolar tarafından meydana getirilen kamusal
malların birbirinin aynı olacağını ifade etmektedirler. Bunun yanında, özel sektöre bakıldığında
General Motors, Chrysler, Toyota, Volkswagen ve Honda’nın herbirinin hizmeti diğerinin
kopyası görünümündedir. IBM, Apple, Toshiba ve diğer bilgisayar büroları için de aynı durum
geçerlidir. Benzer rekabet, kamu malları için de söz konusu olabilir.
Bürokrasi içinde rekabeti geliştirmenin bir yolu da bazı kamu hizmetlerini yerel yönetimin
yetkisine devretmektir. Böylece, yerel kamu hizmetleri üretiminde, çeşitli belediyeler ve özel
idareler mekân içinde birbirleriyle rekabet ederler. Bu rekabetin işleyişi, yurttaşların yerleşme
yerlerini seçmedeki devingenliklerine (mobility) bağlıdır.
Monopol bürolar, ölçek ekonomileri için her zaman faydalı olmayabilir. Yerel yönetim
hizmetlerinin hazırlanmasında ölçek ekonomilerine ilişkin olarak yapılan çalışmalar, bu
hizmetlerin birim maliyetlerinin, yerel yönetimlerin sınırları ile beraber arttığını ortaya
koymaktadır. Amerika’da yerel yönetimlere ilişkin olarak yapılan ve eğitim, güvenlik ve itfaiye
hizmetlerini kapsayan çalışmalarda küçük bölgelerde üretilen mal ve hizmet miktarının daha
yüksek olduğu görülmüştür. Metropoliten alanlarda rekabet ve etkinlik durumları göz önüne
alınarak serbest yerel yönetimlere izin verilmesi durumunda kaynakların daha etkin
kullanılacağı ifade edilmektedir.
Ulusal düzeyde, bürolar arasında bir rekabet ortamının yaratılmasının gerekliliğine
dikkat çekilmektedir. Böylece yasama organı maliyetler hakkında daha çok bilgi edinecektir.
Bu yolla kamu harcamalarının belirli ölçülerde azaltılabileceği savunulmaktadır.
Benzer mal ve hizmetler üreten kamu ve özel bürolar arasında oluşturulacak rekabet ise,
kamu bürokrasilerine alternatif nitelik taşıyan özel piyasanın yaygınlaştırılmasını ifade
etmektedir. Devletlerin çoğunda; yangından korunma, temizlik hizmeti ve sağlık gibi birtakım
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yarı bölünebilir mal ve hizmetlerin yerine getirilmesinde kamunun yanında özel kesim de yer
almaktadır ve bunda başarılı da olmaktadır (MUELLER, 1985:160).
Bazen aynı ürünün oldukça benzer teknoloji ile yapılmasında çeşitli daireler arasında rekabet
olumlu sonuç verebilir (yol yapımında Karayolları ile Yol, Su, Elektrik arasındaki rekabet gibi).
Bazen üretimde uzmanlaşmış daire yerine, hizmeti kullanan dairenin üretimde bulunması da,
özellikle ürünün niteliği açısından, olumlu sonuç verebilir (Milli Eğitim Bakanlığının teknik öğretimi
ile bakanlıkların kendi teknik personelini yetiştiren okulların arasındaki rekabet gibi).
Bu tip rekabet, ulusal ekonomi için pekçok üstünlükler sağlayacaktır. Öncelikle
büroların; tüketicinin tercihlerine olan duyarlılığı artacak, bürokratik yapı küçülecek, kamu
kesimi bürolarının monopol gücü azalacak ve bu malların kamu kesimi tarafından hazırlanması
durumunda değerlendirmek için yasama organına bir ölçüt sağlanacaktır. Böylece özel arzın
kullanılması yolu ile, bütçe maksimizasyoncusu monopol büroların performansı
değerlendirilecektir (JOHNSON, 1990: 296).
Bu konuda, Kanada’daki özel ve kamu kesimi demiryollarına ilişkin olarak Daves ve
Christensen’ın çalışmaları, kamu kesimindeki etkinsizliğin kamu ve özel bürolar arasındaki
rekabetle ortadan kaldırılacağını ortaya koymaktadır (DAVES&CHRISTENSON, 1988: 958976).
12.1.2. Bürokratik Yapının Yeniden Düzenlenmesi
Usul değişikliği yolu ile politika değişikliğinin zorluğu ve iktidarın birçok önemli astını
kontrol etmedeki yetersizliği göz önüne alındığında, yürütmenin yeniden düzenleme işini
yapması hem süreç olarak hem de politik nedenlerle zordur (WILSON, 1996: 294). Yeniden
düzenleme, büyük değişiklikler yapmanın sancısız bir yoludur. Saldırgan bir organizasyon,
daha dostça bir organizasyona bağlanır, işbirliğinden hoşlanması zor bir büronun baş yöneticisi,
aniden başka bir büronun baş yöneticisinin yardımcısı olur ve bir zamanlar birbirine ters
amaçlara yönelik programlar birleştirilir. Bütün yeniden düzenlemelerin amacı, bir farklılık
yaratmak değildir. Gerçekte yeniden düzenlemelerin çoğunun amacı, bürokrasinin yaptıklarını
veya bunları yapma yöntemini değiştirmektir. Yeniden düzenlemeler; kaynakların programlara
akışı, kariyerlerin kişilere dağılışı veya görevlerin tanımlanışı değiştirildiğinde bir farklılık
yaratabilir. Frederick C. Mosher, 1967 yılında hükümet tarafından farklı kamusal düzeylerde
yapılan oniki yeniden düzenleme işlemini çalışmasında incelemiştir. Çalışmasında,
organizasyonun yaptıklarını değiştirmeyi hedefleyen yeniden düzenlemeler daha az başarılı
olurken, idari bir sorunu çözümlemeyi hedefleyen yeniden düzenlemelerin başarı oranın daha
yüksek olduğu sonucuna varmıştır (Ayrıntılı bilgi için bkz. MOSHER, 1979). Aynı şekilde,
ilgili organizasyonun içinden kaynaklanan yeniden düzenlemelerin, dıştan empoze edilmeye
çalışılanlara nazaran daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur (DAVIDSON & OLESZEK,
1994:276).

193

12.1.3. Ödüllendirme ve Teşvikler
Bürokratik davranışın belli bir disiplin içine alınmasında izlenecek en etkin yollardan
biri, bunları katı devlet muhasebe hesaplarından dışlamaktır. Ancak bürokratların herhangi bir
kritere göre değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, özellikle de genel kabul görmüş
geleneksel muhasebe ilkeleri ile bunun gerçekleştirilmesinin güç olduğu ortadadır. Genel
bütçeden tahsis edilen ödeneklerin yıl sonunda kullanılmayan kısmının yanması, büroların
davranışlarını etkileyen en önemli unsurlardandır. Bu sebeple, artan ödeneklerin büroda
kalması tasarrufu teşvik edeceğinden bürokrasinin kamu harcamalarını artırma eğilimi de belli
oranda frenlenebilecektir.
Niskanen’in pekçok radikal önerilerinden biri de bu doğrultudadır. Bu öneriye göre;
bürokratların maliyetler üzerinden elde ettikleri herhangi bir tasarrufun belirli bir oranının
onlara verilmesi yolu ile hizmetlerin pekçoğunda etkinlik teşvik edilebilir. Buna ilişkin olarak,
başarıya ulaşmak için uygulamada kullanılabilecek iki çözüm yolu ileri sürülmektedir. Bu
çözüm yolları;
Bürokrata yıl sonu kullanılmayan ödenekten pay vermektir. Bu çözüm yoluna
göre, siyasal organın onayladığı ödenek ile bürolara sipariş edilen hizmet düzeyinin gerçek
maliyeti arasındaki farktan, yani maliyet tasarrufundan, bürokrata bunun belli bir yüzdesi ödül
olarak verilebilir. Bunun için siyasal organın, bürokrata sipariş ettiği mal ve hizmet miktarının
ölçülebilmesi ve başlangıçtaki gerçek maliyetler hakkında yanıltmaması gerekir.
Bürokratların hizmet performansları için ödül vermektir. Bu çözüm yoluna göre
ise, bürokrata çalıştığı dönem içerisinde sergilemiş olduğu performans düzeyine bağlı olarak,
hizmeti bıraktıktan sonra, bunun karşılığı olarak ödül verilmelidir (MUELLER, 160-161)
12.1.4. Özelleştirme
Bürokratik etkinsizliklerin çoğunun kaynağı, büroların sahip olduğu monopol güçtür.
Bu monopol gücü azaltmanın bir yolu, özel firmalar arasında rekabet yolu ile kamusal mal
arzının özelleştirilmesidir. Pekçok devlette; devlet inşaatı özel firmalar tarafından
yapılmaktadır. Aynı şekilde askeri silah, karayolları, uzay araştırma aletleri, hükümete ait
telefon ve elektrik hizmetleri de özel firmalar tarafından geliştirilir ve üretilir.
Kamu bürolarının yerine özel büroların kullanılmasının, diğer ifade ile özelleştirmenin
gerekliliği iki faktöre dayanmaktadır (SPANN, 1977:89). Bunlar; i)Özel fayda
maksimizasyoncusu bürolar minimum maliyetle hareket ederken, kamu büroları bu durumun
tersine hareket etmektedir. ii) Özel büroların etkinlik ölçüleri, kamu bürolarının etkinlik ölçüsü
gibi politik sınırlamalarla kısıtlanmamaktadır. Böylece, özel bürolar maksimum etkin ölçüye
ulaşabilmekte ve kamu bürolarındaki gibi mutlaka uygun bir zamana ihtiyaç duymamaktadır.
Ancak gerek kuramda, gerekse uygulamada özelleştirilecek işlerin neler olabileceğini tam
olarak belirlemek güçtür.
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13. KAMU TERCİHİ VE ANAYASAL İKTİSAT
1929 Dünya İktisadi buhranıyla birlikte devletin ekonomiye müdahalesini öngören
Keynes’in yayınladığı “Genel Teori” kabul görmüş ve başta ABD olmak üzere diğer gelişmiş
Batı ülkelerinde de benimsenmiştir. Ancak, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kamu kesiminin
aşırı büyümesi, devamlı bütçe açıkları ve enflasyonla birlikte Keynezyen politikalar
tartışılmaya başlanmıştır. 1929 ile başlayan büyük iktisadi krizin en önemli etkisi, liberal iktisat
politikalarına yönelik olan inancın sarsılmasıdır. Siyasal anlamdaki en önemli sonuç ise,
hükümetlerin piyasa süreçlerinden kendilerini uzak tutmasına dayalı politikaların yerini,
müdahaleci politikalara bırakması ve bu yönde dünyanın birçok ülkesinde liberal hükümetler
yerine müdahaleci-sosyal devletçi iktidarların kurulmasıdır. 1930’lar ve 1980’lerin başları
arasındaki dönem müdahaleci hükümetlerin altın çağları olarak nitelendirmek mümkündür.
Özellikle sosyal demokrasi ve uygulamaları bu dönemlerde oldukça taraftar bulmuş ve
en parlak dönemlerini yaşamışlardır. 1970’li yıllarla birlikte” refah devleti” miti sorgulanmaya
başlamış, özellikle devletin yüksek miktarlardaki kamu harcamaları, sübvansiyonlar ve transfer
harcamalarına dayalı refah anlayışı sarsılmaya başlamış ve devlet mekanizmasının bu
harcamaları gerçekleştirmeye yarayan kapasitesinde ciddi anlamda azalışlar meydana gelmiştir.
Refah Devleti anlayışının krize girmesiyle beraber, liberal çözümler tekrar gündeme
gelmeye başlamış ve müdahaleci devlet yerine devletin iktisadi süreçler ve piyasadan mümkün
olduğunca çekilmesi gerektiği düşüncesi güç kazanmıştır. İşte bu düşüncelerin en başta
gelenlerinden olan anayasal iktisat yaklaşımı, müdahaleci devlet anlayışını sorgulamakta,
devletin piyasaya müdahalesinin hukuksal araçlarla sınırlanması gerektiği üzerinde
durmaktadır. Yaklaşımın temelini oluşturan Kamu Tercihi Teorisinin inceleme alanı olarak da
siyasal partiler, seçmenler, bürokratlar ve baskı grupları sayılabilir. Bunun yanında kuram,
karar alma sürecinde yer alan aktörlerin davranışlarını incelemiş ve analiz etmiştir. Anayasal
İktisat yaklaşımı, temelinde kamu tercihi kuramı olmakla birlikte, devletin ekonomiye
müdahalesini sınırlamayı ve devletin iktisadi hak ve yetkilerine anayasal sınırlamalar
getirilmesini öngörmektedir.
Keynezyen müdahaleci politikalar nasıl ki, “piyasa başarısızlığı” (market failure)
kavramına dayanıyorsa, kamu tercihi teorisi de devletin veya “kamu ekonomisinin
başarısızlığı” olgusuna dayanmaktadır. Özellikle yaratılan kaynakların dağıtımı noktasında
adaletli ve ahlaki temellere sahip bir ölçütün bulunamaması gerçeğinden hareketle,
hükümetlerin kaynak dağıtımı noktasında politik ve ahlaki olmayan tercihler yapabileceği, bu
nedenle de onların bu alandaki karar verme alanlarının anayasal sınırlamalara tabi kılınması
ilkesinin getirilmesi üzerinde durulmaktadır. Anayasal İktisat yaklaşımının temel amacı da,
devletin iktisadi araçları üzerindeki yetkilerini sınırlamaktır. Anayasal İktisat teorisi
toplumların cari hukuki ve anayasal yapısının iktisadi yaşantılarındaki işleyiş mekanizmaları
üzerinde önemli ve belirleyici ölçüde rol oynamaktadır. Anayasal İktisat doğrudan doğruya
iktisadi yaşamın meydana geldiği hukuki, kurumsal ve anayasal çerçeveyi
incelemektedir(Güneş, 2005;79).
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13.1. KAMU TERCİHİ TEORİSİ
Kamu Tercihi Teorisi 1950 ve 60’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletlerin(ABD)’de
siyasal süreçleri eleştiren bir düşünce olarak ortaya çıkmıştır. Kamu tercihi teorisi iki önemli
düşünce okulu etrafında şekillenmiştir. Bunlar James Buchanan ve Gordon Tullock tarafında
temsil edilen “Virginia Okulu “ ile Antony Downs ve George Stigler’in temsil ettiği “Chicago
Okulu” dur.
Kamu tercihi yaklaşımının temelinde neo-klasik iktisatçıların ”Piyasa Başarısızlığı
Teorisine” karşılık geliştirdikleri “Devletin Başarısızlığı” teorisi vardır. Kamu Tercihi
Teorisyenleri devletin başarısızlığında keynesçi iktisadi anlayış doğrultusunda hareket eden
akademisyenler, bürokratlar ve politikacılar önemli bir yere sahip olduğunu
belirtmektedirler.(Çoban,2003:76–78) Çünkü Keynesçi iktisat, devletin ekonomiye aktif
müdahalesini öngörmektedir. Dolaysıyla bu müdahaleci devlet anlayışı kamu sektörünün
zaman içerisinde büyümesine yol açmıştır.(Taban, Kara,2006:14–15) Keynesyen iktisadi
politikaları eleştiren kamu tercihi teorisyenleri öz olarak kamu tercihi teorisini; piyasa dışı karar
alma mekanizmasının ekonomik analizi veya basitçe ekonomi biliminin politika bilimine
uygulanması olarak tanımlamaktadır.( Mueller,2010:1)
Amerikalı iktisatçı James M. Buchanan'ın öncülüğünde geliştiren Kamu Tercihi ve
Anayasal İktisat Virgina politik iktisat okulunun öğretisi olarak bilinmektedir. Kamu tercihi,
kamu ekonomisinde karar alma sürecini analiz etmektedir. Kamu tercihi iktisatçıları, tıpkı
piyasa ekonomisinde olduğu gibi kamu ekonomisinde de siyasal aktörlerin rasyonel karar
verdiklerini ve özel çıkarlarını maksimize etme gayreti içerisinde olduğunu savunmaktadırlar.
Virginia politik iktisat okulu içerisinde ayrıca "anayasal iktisat" adı verilen bir teori
geliştirilmiştir.
13.1.1. Kamu Tercihi Teorisi İlkeleri
Kamu Tercihi Teorisi, kamu ekonomisinde karar alma mekanizmasının analizini
yaparken başlıca şu ilke ve/veya varsayımlardan yola çıkmaktadır.
Metodolojik Bireyselcilik: Toplumda bütün ekonomik ve sosyal kararlar birey
tercihlerine göre belirlenir. Kamu kurumları, kamu teşebbüsleri, kısaca devleti oluşturan
organların kararları temelde birey tercihlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu
tercihi teorisi, politikanın ekonomik analizini yaparken bu ilkeden hareketle kamu
ekonomisinde alınan kararların özel ekonomide olduğu gibi tamamen birey tercihlerine dayalı
olarak gerçekleştiğini varsayar. Kamu tercihi teorisyenleri, yöntem olarak kendilerine kolektif
davranışları değil bireysel davranışları model almışlardır. Yani inceleme konusu olarak bir
çıkar grubu ya da bir yapılanmanın bütünün oluşturan bireyleri değil de bu oluşumların
içerisinde karar veren karar alan bireylerin davranışlarını inceleme altına almışlardır. Bu
araştırmalar sonucunda bireylerin hem ekonomik hem de siyasal alanda yaptıkları faaliyetlerde
kendi çıkarları peşinde koşan birer “Rasyonel Egoist” oldukları saptamasına varmışlardır.
Kamu tercihi teorisyenleri bireylerin ekonomik davranışlarında kendi çıkarlarını gözettiğini ve
bu davranışını siyasal karar alma süreçlerinde de gösterip siyasal süreçlerde karar alınırken
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kamu yararını esas almadıklarını aksine bireysel çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini
belirtmişlerdir (Çoban,2003:78–80). J. M. Buchanan bu varsayımı şu şekilde açıklamaktadır:
"Kamu tercihi teorisi, ekonomi teorisi gibi metodolojik olarak bireycidir. Temel
birimler; partiler, devletler veya uluslar gibi organik birimler değil; seçimde bulunan, çeşitli
eylem ve davranış motiflerine sahip olan kişilerdir. (Aktan, 1990, 39). Buchanan, kamu tercihi
teorisini metodolojik olarak bireyselci olarak tanımlamaktadır. Buchanan’a göre kamu tercihi
teorisi; partiler, eyaletler ya da milletler gibi organik birimlerden ziyade seçimde bulunan
bireylerin eylemler ve davranışlarını inceleyen “Politikanın Bireysel Teorisidir.”
(Buchanan,1979:3) Bu görüş çerçevesinde kamu kurumlarında, kamunun bir parçası olan kamu
işletmelerinde alınan kararların merkezinde bireylerin tercileri yer alacaktır. Çünkü siyasal
karar alma sürecinin tarafları fayda maksimizasyonu çerçevesinde hareket etmektedirler. Kamu
ekonomisinde de taraflar, bireylerden oluştuğu için bireylerin tercihleri ön planda
olmaktadır.(Uzun,2008:109–112)
Rasyonalite ve "Maximand" İlkesi: Kamu tercihi teorisine göre; bireyler,
rasyonel ve tutarlı tercihlere sahiptirler. Birey, kamu ekonomisinde karar alma sürecinde, özel
ekonomideki (piyasa ekonomisindeki) davranış motivasyonunun bir benzerini rasyonel
seçimler yaparak gösterir. Bireyler, rasyonel olmaları sonucu faydalarını maksimize edecek
tercihlerde bulunurlar. Kısaca, özel ekonomide olduğu gibi kamu ekonomisinde de "Homo
Economicus" yani "özel çıkar maksimizasyonu" ilkesi geçerlidir. Bu açıdan, kamu tercihi
teorisi, kamu ekonomisinde temel amacın "kamu çıkarı" veya "toplumsal çıkarı" maksimize
etmek olduğu düşüncesini reddeder.
Özel ekonomide tüketici "fayda maksimizasyonu", üretici de "kar maksimizasyonu"
peşinde koşar. Kamu ekonomisinde karar alma sürecinde seçmenler kendilerine en fazla
ekonomik hizmeti sunacak olan siyasal parti için oylamada bulunurken, siyasal partiler de
kendilerine en çok oyu kazandıracak ve böylece yeniden seçilmeyi garanti edecek ekonomik
programı sunmaya özen gösterirler. Yani, politik karar alma sürecinde, seçmenler kamusal
mallardan sağlanacak "fayda" yı, politikacılar da "politik karları" nı maksimum düzeye
çıkarmaya gayret ederler. Politik sahnede rol alan "bürokratlar" ise "bütçe maksimizasyonu" nu
sağlayarak, büronun hacmini genişletmek ve bu suretle maaş ve diğer yan gelirlerini,
prestijlerini ve siyasal iktidara bilgi sunmadaki tekelci konumlarını sürdürmeye çalışırlar.Baskı
ve çıkar grupları da karar almada lobicilik yaparak kararların kendi lehlerine olacak şekilde
çıkması için çaba gösterirler. Bir diğer deyişle; baskı grupları, siyasal iktidarı ve bürokrasiyi
çeşitli yollardan etkileyerek çıkar sağlamaya ya da kamu tercihi literatüründe yer alan
terminoloji ile ifade edecek olursak, "rant kollama" (rent seeking) ya çaba gösterirler.
Kısacası, özel tercihlerde olduğu gibi, toplumsal tercihlerde de "özel çıkar" aksiyomu
geçerlidir. Kamu tercihi literatüründe bu "homo economicus" motifiyle siyasal karar alma
sürecinde rol alan aktörlerin "çıkarlarını" maksimize etmeye çalışmaları; yani


seçmenlerin "fayda maksimizasyonu",



siyasal partilerin "oy maksimizasyonu",
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bürokrasinin "bütçe maksimizasyonu",


çıkar ve baskı gruplarının "rant maksimizasyonu", peşinde koşmaları
"Maximand" ilkesi olarak adlandırılmaktadır.
Politik Mübadele (Catallaxy) İlkesi: Kamu tercihi teorisinde, siyasal karar
alma mekanizmasının esasen politik süreçte rol alan kimseler arasındaki bir "politik mübadele"
olduğu görüşü hakimdir. Piyasa ekonomisinde karar alma sürecinde alıcılar ve satıcılar
arasındaki "piyasa mübadelesi" ne benzer bir şekilde kamu ekonomisinde toplumsal istek
oluşumunda bir "politik mübadele" söz konusudur. J.M. Buchanan politikanın da esasen bir
mübadele olduğu görüşünü şu şekilde açıklamaktadır:
"Gerek piyasalarda ve gerekse politikada bireylerin ekonomik çıkarlarını pozitif
değerdeki "malların" seçimi oluşturur. Fakat, piyasalar esasen "mübadele" kurumlarıdır;
bireyler, piyasaya bir malı diğer bir mal ile mübadele etmek amacıyla girerler. Politika da,
bireyler arasındaki karmaşık bir mübadele yapısıdır ve bu yapı içerisinde etkin bir şekilde
sağlayamadıkları bazı özel amaçlarını kollektif olarak sağlamaya çalışırlar. Bireysel çıkarların
mevcut olmaması halinde, başkaca bir çıkar da söz konusu değildir. Piyasada bireyler elmalarla
portakalları mübadele ederler; politikada ise bireyler tüm kollektif ihtiyaçlarını tatmine
yarayacak mal ve hizmetler - mahalli yangın koruma hizmetinden yargı hizmetine kadar - ile
bunların
maliyetlerine
yapacakları
katkı
payları
arasında
bir mübadelede
bulunurlar." (Buchanan, 1987; 307-308).
Buchanan'ın "bireysel çıkarın mevcut olmaması halinde başkaca bir çıkar da söz konusu
değildir" düşüncesi, politik mübadelenin "homo economicus" varsayımı ile birlikte işlediği
varsayımını vurgulamaktadır. Kamu tercihi literatüründe politikanın da bir "mübadele" olduğu
görüşü "Catallaxy" olarak adlandırılmaktadır.
13.1.2. Kamu Tercihi Teorisine Göre Kamudaki Etkinsizliğin Sebepleri
Bütün bu anlatılanların ışığında bakılacak olursa, teoriye göre kamudaki etkinsizliklerin
sebepleri aşağıdaki şekilde belirtilebilir:
Kamu ekonomisinin önemli aktörlerinden olan “politik müteşebbisler” oy
maksimizasyonu çerçevesinde hareket etmektedirler. Bu durumda temel gayelerinin,
kaynakların etkin bir şekilde kullanılması yerine yeniden seçile-bilme arzusu olduğu ifade
edilmektedir. Niskanen’e göre memurların kendi bütçelerini dengeleme ve politikacıların da oy
maksimizasyonu içerisinde hareket ediyor olmalarının sonucu; kamuda merkezileşme,
tekdüzelik ve amaçsızlıktır. Bu olumsuzluğun giderilmesi ise kamuda rekabet unsurlarının
geliştirilmesine ve çalışanların (memurların) ödüllendirilmesine bağlıdır.
Kamu tercihi teorisi de mülkiyet hakları teorisinin argümanlarına benzer bir
şekilde mülkiyetin sahipliği sorununa değinmektedir. Bu kapsamda politik müteşebbislerin
kamu kurumlarının, kamu işletmelerinin sahipleri olmadıkları, onların seçilmiş-atanmış kişiler
oldukları ve bu nedenle de kamu kurumlarının etkin çalışmasından ve kamu işletmelerinin kâr
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elde etmesinden, doğrudan bir çıkar sahibi olmadıkları belirtilmektedir. Bu durum ise kamuda
bir etkinsizlik sorunu yaratabilmektedir.
Siyasal partilerin oy maksimizasyonu güdüsüyle hareket etmeleri ve bu
kapsamda kendi özel faydalarını artırma düşünceleri kaynak dağılımında etkinlik sorunlarına
yol açabilmektedir. Siyasal partilerin oy kaygıları kaynakların bu kaygılar çerçevesinde
dağılımına yol açarak etkinsizlik ortamı yaratır.
Kamu ekonomisinde alınan kararlarda belirleyici olan “çıkar ve baskı
grupları”nın, lobi faaliyetleri içinde olmaları durumu da kamuda kaynakların etkin
kullanılamama nedenleri arasında gösterilmektedir.
Kamu görevlilerinin, kendi çıkar maksimizasyonuna odaklanmış özel bireylerde
olduğu gibi yararlarını azamileştirme gayreti içinde olmaları kamudaki etkinsizliğin bir diğer
nedeni olarak belirtilebilir.20
Kamu sektöründeki rekabet eksikliğinin, tekelci davranışların ortaya çıkmasına
neden olarak bir etkinsizlik yaratacağı da konu edilmektedir.
Kamu çalışanları için düzenli ve sürekli ücret uygulamasının da motivasyon
sorunu yaratacağı, çalışanların verimini olumsuz etkileyeceği ifade edilmektedir. Bununla
beraber kamuda görevli memurların kendilerini asıl hizmet sunduğu kamuya karşı değil de,
bağlı bulunduğu amire karşı sorumlu hissediyor olma durumu da eleştiri konusu yapılmaktadır.
Siyasal ve bürokratik süreçte karar alıcılar kişisel çıkarlarını maksimize etmeye
olanak sağlayacak imkân ve şartları yaratma güdüsü içinde olabilmektedir. Bu imkân ve
şartların gerçekleşmesi ise seçmen davranışlarına tesir etmekle, seçmenlerin siyasi karlar
noktasında eksik ve yanlış enformasyona tabi tutulması ile mümkündür. Kamusal malların arzıtalebi noktasındaki yetersiz enformasyon ise kaynak tahsisi bağlamında bir etkinsizlik
yaratabilir. Kamudaki iktidar, saygınlık, lüks tüketim, görevde rahatlık gibi arzular, yine bu
arzular paralelinde şekillenmiş bir kamusal arza ve etkinsiz bir üretim nedeniyle doğacak
kaynak israfına neden olacaktır.
13.1.3. Kamu Tercihi Teorisi’ne Göre Devletin Büyüme Sebepleri ve Sonuçları
Kamu Tercihi Teorisyenleri ülke ekonomileri içinde devletin payının giderek
artmasından hem klasik iktisatçıları, hem de Keynesyen iktisatçıları eşit oranda sorumlu
tutmaktadırlar. Klasik iktisatta; bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda rasyonel davranmaları
baskı ve çıkar gruplarının devleti büyütmesine sebep olurken; Keynesyen iktisatta piyasadaki
aksaklıkları gidermek için devletin açık bütçe finansmanını tercih etmesi devleti büyütmektedir.
Bu nedenledir ki; Kamu Tercihi Teorisi’ni savunanlara göre, devlet iki ekonomik görüşün ortak
çabasıyla büyütülmüştür. Bu büyümenin ortaya koyduğu sonuçları ise iki başlık altında ifade
etmektedir (Bknz. Aktan, 2002:13-14):
(i)

Ekonomik Yozlaşma,
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(ii)

Siyasi Yozlaşma.

Konunun uzmanlarının seçim dönemindeki yozlaşmaların sebeplerine farklı bakış
açıları vardır. Örneğin (Candel-Sanchez, 2007:863):
• Gelecek seçim dönemlerinde de görev almak için seçim yıllarında mali yozlaşmaya
başvurulur (Fırsatçı Politik Bütçe Döngüsü),
• Politikacıların ideolojisi ile ilgili olarak siyasi yozlaşma gerçekleşir (Partizan Politik
Bütçe Döngüsü).
Demokrasinin kesin olarak bir fiyatı bulunmaktadır ve yine parti kurmak, seçimlerde
aday göstermek, seçilmişlerin görevlerini yerine getirebilmeleri vb. için, kesin olarak paraya
ihtiyaç vardır. Dünyadaki bütün siyasal partiler, parti etkinlikleri, parti politikalarının kamuya
duyurulması, yerel ve genel seçim kampanyalarının yürütülmesi ve benzeri diğer giderlerini
karşılamak üzere devletten ve gerçek kişilerden farklı şekillerde finansman yardımı
almaktadırlar.
Bu kaynakların elde edilmesi şekli ve hizmet olarak seçimler sonunda bağış yapanlara
geri dönüşü, ülkelerde siyasete ve demokrasiye olan güveni azaltmakta ve siyasi süreçte bir
“siyasi mübadele” olarak ortaya çıkan yozlaşmanın başlıca sebeplerinden en önemlisini teşkil
etmektedir (Bknz.; Öztürk, 2006:73).
13.3.1. Ekonomik Yozlaşma
Politikacıların seçim öncesinde yeniden seçilebilmeyi garantilemek adına kamu
harcamalarını artırıcı ama buna karşılık vergileri reel olarak azaltıcı politikalar kullanmaları,
iktisadi anlamda yozlaşmaların temelini oluşturur. Seçildikten sonra da açık finansman
uygulamalarının olumsuz ekonomik sonuçlarının ortaya çıkması, bütçe açıklarının kapatılması
gereği, vergi oranlarında artış, devletin ürettiği mal ve hizmet fiyatlarında artış olarak seçmenin
üzerinden alınmaya çalışılır (Ekonomik Yozlaşma).
13.3.2. Siyasi Yozlaşma
Devletin ekonomik yapıdaki artan rolü, siyasi yozlaşmayı da peşi sıra getirir. Çünkü
politikacı ve bürokratların bu büyüme sayesinde güç ve yetkileri de artırılmış olur. Bu güç ve
yetki artışının olumsuz sonuçları ise;
• Artan Rüşvet,
• Artan Adam Kayırmacılık,
• Artan Hizmet Kayırmacılığı,
• Artan Politik Yandaşlık,
• Artan Lobicilik ve Rant Kollama, şeklinde kendini gösterir.
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Gizliliğinin keşfedilme riskinin piyasasına ve fiyatına yansıdığı siyasal yozlaşma,
genellikle politikacının siyaseti kendi ticareti için yapması, siyasetle ticaretin birbirine
karışması, ticaretin siyaseti, siyasetin ticareti finanse etmesi olarak anlaşılmaktadır. Bu nedenle,
demokratik siyasal sisteme güvenin, bir başka deyişle halkın siyasete katılımının arttırılması
için yapılacak reformların en önemlilerinden birisi siyasetin finansmanında kullanılan finans
kaynaklarını düzenlemek ve parti ile adayların seçim kampanyalarındaki giderlerini
denetlemektir (Öztürk, 2006:19-73).
13.3.3.Yolsuzluk
Bir ülke ekonomisi için, yozlaşmanın türünün ne olduğundan ziyade, bu problemin ülke
ekonomisine getirdiği sıkıntılar daha önemlidir. Ekonomik ve siyasi yozlaşma, nihayetinde
“yolsuzluk” kavramını hem siyaset literatürüne, hem de ekonomi literatürüne ilave ettirmiştir.
Yolsuzluk en sade ifadesiyle “kamu gücünün özel çıkarlar dahilinde kullanılması” olup, özel
çıkar kavramı, para veya değerli mal temin edilmesi kadar güç ve statü kazanma, hatta geleceğe
dönük kazanç ve üstünlük beklentilerini de içerisine almaktadır (Lambsdorff, 2006:16).
Yozlaşma ve yolsuzlukların temel nedeni, kurallara uymanın kurumsallaşmamış olmasından ve
yönetim sorumluluğu taşıyanların öncelikle kurallara uyma ve uyulmasını gözetme
konusundaki duyarlılık yetersizliğinden, kuralların sadece vatandaş için değil, yönetici
kademesindekiler için de olduğu anlayışının yerleşmesindeki eksiklikten kaynaklanmaktadır
(Özsemerci,2005:12).
13.1.4. Pozitif ve Normatif Kamu Tercihi Teorileri
Kamu tercihi, literatürde Pozitif Kamu Tercihi ve Normatif Kamu Tercihi olarak ikili
bir sınıflama dahilinde incelenmektedir.
Pozitif Kamu Tercihi Teorisi, gerçek yaşamdaki politik kuralların yapısını ve
politik karar almada rol alan kimselerin (seçmen, politikacı, bürokrat ve özel çıkar grupları)
davranış motivasyonlarının ekonomik analizini yapmaktadır. Bu çerçevede oylama kuralları ve
mekanizması (basit çoğunluk, oy birliği, nokta oylaması, logrolling vb.), bürokrasinin yapısı ve
işleyişi, çıkar grupları vb. konular pozitif kamu tercihi teorisinin kapsamı dahilindedir.
Normatif Kamu Tercihi Teorisi ise, pozitif kamu tercihi teorisine temel teşkil
edecek "olması gereken" hususları incelemektedir. Örneğin, normatif kamu tercihi teorisi,
gerçek yaşamda uygulanandan farklı olarak toplum tercihlerini en iyi yansıtacak oylama
kurallarını araştırır.
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14.1. Anayasal Politik İktisadın Felsefi Temelleri
Anayasal politik iktisat teorisinin felsefi temellerini Sosyal Sözleşme Teorisi (Social
Contract Theory) oluşturur. Sosyal sözleşme, toplumda birlikte yaşayan bireylerin, temel hak
ve özgürlükleri ile toplumun içerisinde uyulması gerekli olan kuralları içeren informel kurallar
üzerinde görüş birliğine varmalarını ifade eder. İyi bir toplumsal düzenin temelleri, sosyal
sözleşme içerisinde oluşturulmuş kural ve kurumlara dayalıdır. Sosyal sözleşme anayasal
demokrasinin normatif ilkelerini içerir. Sosyal sözleşme anayasalardan başlıca şekil ve amaç
yönünden ayrılır:
Anayasalar, yazılı üst hukuk kurallarıdır. Buna karşın, sosyal sözleşme ilkelerinin yazılı
olması gerekmez. Anayasalar iyi bir toplumsal düzenin politik ve ekonomik ilkelerini açıklar.
Sosyal sözleşme, anayasalar gibi belirli kurumlar oluşturmaz. Kollektif kararların alınacağı
çerçeveyi ve prosedürleri normlar olarak saptamaz. Bunun yerine sosyal sözleşme, temel insani
değerleri ortaya koymaya çalışır.
Anayasal politik iktisat, iyi bir toplum düzeni oluşturacak politik kuralların ve
kurumların sosyal sözleşme teorisine dayalı olarak belirlenmesini savunur. Ancak, anayasal
politik iktisat, toplumun hem hukuki hem de kuramsal yapısını yönlendirecek anayasaların,
vatandaşların bilinçli gayretleri ile ideal şeklini alacağını kabul eder. Bu düşünce litaratürde
"Sözleşmeci Anayasacılık"(Contractarian Constitutionalism) olarak adlandırılır. Bu yönüyle
Sözleşmeci Anayasacılık veya Sözleşmeli Anayasal İktisat aynı zamanda "Yapıcı
Rasyonelizm"(Consructive Rationalism) ilkesine dayanır. Bu ilkenin karşıtı görüş ise sosyal
düzeni belirleyen kural ve kurumların zaman içinde kendiliğinden, yani spontan olarak
oluştuğunu iddia eden "Evrimci Rasyonelizm"(Evulutionary Rationalism) dir. Spontan
düzenler tarihi evrim süreci içerisinde kendiliğinden gelişmiş, soyut ve belli amaçlara yönelik
olmayan kural ve kurumlardır. Örneğin; Fizyokratların "Doğal Düzen", Adam Smith’in
"Görünmez El"i spontan sosyal düzeni açıklamaktadır.
Günümüzde "Yapıcı Rasyonalizm"in, yani sosyal düzeni oluşturan kural ve kurumların
kendiliğinden değil, sözleşmeci bir perspektifle anayasal düzeyde belirlenmesini savunanların
başında Buchanan gelmektedir. Buchanan’a göre Yapıcı Rasyonalizm, sözleşmeci
anayasacılığın temelini teşkil eder.

14.2. Anayasal Politik İktisadın Teorik Temelleri
Kamu Tercihi teorisi, esasen Anayasal İktisat Teorisi' nin alt yapısını oluşturmaktadır.
Kamu Tercihi Teorisi' nin gelişimi İkinci Dünya Savaşı' nı takip eden 1940’lı ve 1950’li yıllara
rastlarken, Anayasal İktisadın bir disiplin olarak doğuşu ve önem kazanması 1970’li yılların
sonlarına rastlamaktadır.
Anayasal iktisat teorisi içerisinde devletin meşruiyeti konusu felsefi düzeyde
incelenmekte, bu çerçevede devletin bireylerin can ve mal güvenliğinin korunmasına karşılık,
onun hak ve özgürlüklerine ne tür sınırlamalar getirebileceği konuları irdelenmektedir. Devletin
egemenlik hakkının bir sonucu olarak bireyin "politik hak ve özgürlükleri" yanısıra "ekonomik
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hak ve özgürlükleri"ne hangi türde sınırlamalar getirebileceği ve bunların neler olması
gerektiği konusu tartışılmaktadır. Örneğin; devletin vergi almak koymak ve değiştirmek, para
basmak vb. yetkileri bu çerçevede inceleme konusu yapılmaktadır.
14.2.1. Mali Anayasa
Devletler üstlenmiş oldukları ekonomik ve sosyal nitelikli hizmetleri yerine
getirebilmek için harcama yapmak zorundadırlar. Yapılan bu harcamalar, vergi toplayarak,
borçlanarak veya para basarak finanse edilmektedir. Yapılan bir kamu hizmetinin finansman
şekli, herhangi yasal bir sınırlamaya tabi olmayan politik süreçteki aktörlerin insiyatifindedir
ve bu durumun ahlâki boyutu yeterince sorgulanmamaktadır. Çünkü Geleneksel Maliye
teorisinde, devletin yani politik süreçteki aktörlerin davranış şekli “iyiliksever” olarak
nitelendirilmektedir.
Geleneksel Maliye teorisi, hangi kaynakların vergilendirileceği, ne oranda
vergilendirileceği, vergi yükünün mükellefler arasında nasıl dağıtılacağı ve vergi gelirlerinin
nasıl harcanacağı gibi konuları hem “pozitif” hem de “normatif” yönden inceler. Bir başka
deyişle konuları hem oldukları gibi hem de olması gerektikleri gibi ele alır. Bu incelemeler
sonucunda hükümetlere, vergi ve harcama politikalarının nasıl olması gerektiğine dair “maliye
politikası önerileri” sunar (Savaş, 1997: 110).
Geleneksel Maliye teorisi siyasi iktidarın içinde bulunduğu hukuki ve kurumsal yapı ile
ilgilenmediği halde, Anayasal Maliye teorisi doğrudan doğruya siyasi iktidarın mali yönden
nasıl bir hukuki ve kurumsal yapı içinde olması gerektiği ile ilgilenir. Bir başka deyişle Klasik
Maliye teorisi mevcut kuralları bir çerçeve olarak kabul eder ve bu çerçeve içinde neler
yapılabileceğini araştırır. Anayasal Maliye teorisi ise, doğrudan “oyunun kuralları” ile ilgilidir
ve bu kuralların nasıl, neden ve hangi yeni kurallarla değiştirileceğini araştırır (Savas, 1997:
110-111).
Özellikle Keynezyen iktisadi anlayış ile birlikte, mali istikrarın yerini ekonomik
istikrarın almasıyla devlet, ekonomik istikrarı sağlamak için vergilemeyi, borçlanmayı ve
bütçeyi önemli bir araç olarak kullanmaya başlamıştır. Bu durum beraberinde aşırı
vergilendirmeyi, ağır borç yükünü ve açık bütçeleri getirmiştir. Anayasal İktisatçılar bu devlet
modelini “Leviathan devlet” olarak tanımlamakta ve sorunun çözümü içinde bir mali anayasa
önerisinde bulunmaktadır (Odabas, 2001: 164).
Mali anayasa modelinde devlet yine yerini almakta fakat devletin sahip olduğu bütün
yetki ve sorumlulukların bireyin özgür iradesinden kaynaklanan bir uzlaşma ve sözleşme ile
ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Bir başka deyişle, mali anayasa modelinde bireyler sosyal
sözleşme belgesi olan anayasa ile devletin yetki ve sorumluklarını belirleme ve sınırlandırma
gücüne sahiptir (Savas, 1997: 108). Mali anayasa, devletin mali konulardaki yetkisinin
sınırlarının ne olması gerektiği ve siyasi iktidarın bu sınırlamalara itaati için yapılması gerekli
anayasal düzenlemelerle ilgilidir.
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Mali anayasa ile ilgili olarak, böyle özel bir düzenlemeye gerek olup olmadığı ve böyle
bir anayasanın demokrasi ile bağdaşıp bağdaşmayacağı gibi tartışmalar söz konusu
olabilmektedir. Oysa günümüz demokratik devletlerinde her düzenlemenin “basit çoğunluk
oyu” ile yapılması, “azınlığın yok sayılması” anlamına gelmektedir. Bu durum hem kişisel hak
ve özgürlüklere ters düşer hem de toplumsal çıkarlarla bağdaşmaz. Demokrasiye ters düşen ve
onunla bağdaşmayan asıl durum budur. Bu nedenle, vergileme ve harcama yetkisi kimsenin
insiyatifine bırakılamaz ve anayasal kurallarla sınırlandırılmalıdır. Brennan’ın ifade ettiği gibi
“anayasal kurallarla yeniden düzenlenmemiş çoğunluklar gerçek demokratik düzenin dostu
değil, düşmanıdır…” (Savas, 1997: 112-113).
Kamu harcamalarının son derece arttığı ve bürokrasinin alabildiğine genişlediği
günümüz demokrasilerinde, siyasi iktidarlar kendilerine anayasal düzenlemeyle verilmiş
vergileme kaynaklarından en yüksek vergi gelirini elde etmek için uğraşırlar. Vergi ile ilgili
alınacak her kararda tam tanımlanmamış ve net olmayan bir “kamu çıkarı” gerekçesi genellikle
yer alır. Aslında söz konusu, kamu çıkarı dolaylı ve dolaysız bireysel çıkar veya çıkarlardan
başka bir şey değildir. Bu nedenle vergi ile ilgili yapılacak düzenlemelerde kişisel çıkarlar ön
plana çıkar. Seçilenlerin, her zaman kendilerine oy verenlerin menfaatlerini temsil ettikleri
iddiası şüphelidir. Bu süreç içerisinde kişisel çıkarların her zaman belirleyici olduğu,
dolayısıyla bireylerin başka bireyler aleyhine devlet adına verdikleri kararların adaletli
olmayacağı ortadadır. Bu nedenle vergileme yetkisine anayasal sınırlamalar getirilmelidir
(Buchanan, 1991).
“Mali Anayasa”nın temel amacı siyasi iktidarın vergileme, harcama ve bütçe yapma ile
ilgili yetkilerinin belirlenmesi ve bu yetkinin anayasal sınırlamalara tabi tutulmasıdır. Bu
amaçtan hareketle Mali Anayasa’nın belirleyeceği temel konuları söyle sıralamak mümkündür
(Savas, 1997: 114):
- Devletin faaliyet alanları ile ilgili sınırlamalar,
- Vergilerde olması gereken özelliklerin belirlenmesi,
- Bütçenin sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi,
- Devletin el koyma, kamulaştırma, özelleştirme gibi yetkilerinin belirlenmesi,
- Devletin borçlanma koşullarının belirlenmesi,
- Vergi araçları ile gelir araçları arasında uyumun sağlanması.
14.2.2. Vergileme İle İlgili Düzenlemeler
Vergi gelirlerini maksimize etmeye çalışan devlet (Leviathan) yaklaşımında bireylerin,
anayasada belirlenmiş sınırlar dışında siyasi iktidar üzerinde hiçbir etkin kontrol imkanı yoktur.
Ayrıca bütün mali kararlar “oy maksimizasyonu” motifiyle hareket eden politikacı ile “bütçe
maksimizasyonu” eğilimine sahip bürokrat ikilisi tarafından alınmaktadır. Vergi gelirlerinin
kullanımına ilişkin sınırlamalar yoksa bu gelirler, devlet adına karar alma yetkisine sahip
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olanların özel gelirine eşit olur. Harcamalar ile ilgili sınırlamalar olsa bile, eğer bu sınırlamalar
vergilendirme kurallarından bağımsızsa, o zaman devlet yine vergi gelirlerini maksimize
etmeye çalışacaktır. Çünkü bu durumda bile maksimize edilen vergi gelirleri, karar alma
yetkisine sahip olanların takdirine göre kullanılacak bir fazlalık oluşumuna imkan verecektir
(Buchanan ve Brennan, 1980: 26).
Anayasal İktisatçılara göre, bireyler bir “sosyal sözleşme” belgesi ile siyasi iktidarın
vergilendirme yetkisini sınırlandıracak güce sahiptirler. Vergileme gücü, bir siyasi güç olarak
toplanan vergi gelirinin belli bir şekilde kullanılması ile ilgili değildir. Bu bakımdan vergileme
yetkisi sadece alma gücü demektir. Devlet, bireyin malvarlığının belli bir bölümüne sahip
olmak istiyorsa; o halde, malı doğrudan kendisine tahsis etmekle, o malın sahibini önce
vergilendirip daha sonra ise bu vergi ile söz konusu malı satın almak arasında herhangi bir fark
yoktur. Eğer almakla vergilemek arasında bir ayrım yapılacaksa vergileme ilkesi, doğrudan
tahsis işleminde olmayan “genellik, yeknesaklık” gibi ekstra niteliklere sahip olmalıdır.
Kısacası, benzer koşullardaki bireyler aynı vergiyi öderse almak ile vergilemek arasında fark
olacaktır (Buchanan ve Brennan, 1980: 8).
14.2.2.1. Verginin Konusunun Sınırlandırılması
Yapılacak anayasal düzenlemede, vergi sisteminin gelir arttırıcı potansiyelini
sınırlayacak alanlardan birincisi “vergi konusu”nun sınırlandırılmasıdır. Anayasal İktisatçılara
göre, vergi konusunun sınırlandırılması, vergi sistemini de genel olarak sınırlandıracaktır. Bu
sınır, vergi kapsamının belirlenmesiyle netleşecektir. Vergi kapsamını açıkça belirlemek, siyasi
iktidarın vergilendirme yetkisini sınırlandırmak açısından önemlidir (Gökbunar, 1997).
Anayasal İktisatçılar vergi konusunun dikkatle seçilmesi durumunda, mali otorite
üzerine daha karmaşık sınırlamalara gidilmeksizin mali sömürüden kurtulmanın mümkün
olduğuna inanmaktadır (Buchanan ve Brennan, 1980: 40).
14.2.2.2. Vergi Oranlarının Sınırlandırılması
Mali anayasadaki ikinci sınırlama vergi oranları ile ilgilidir. Anayasal İktisatçılar vergi
oranlarının artan mı, azalan mı yoksa sabit mi olacağı ve oranların nereye kadar arttırılabileceği
üzerinde durmaktadırlar.
Vergi oranlarının anayasal olarak sınırlandırılması konusunda, ABD’nin California
Eyaletinde bir anayasa değişikliği referandum sonucu kabul edilmiş ve gayrimenkul
vergilerinin cari piyasa değerinin % 1’in üzerine çıkarılamayacağı anayasal bir kural haline
getirilerek; siyasi iktidarın vergileme gücü sınırlandırılmıştır (Savas, 1997: 118).
Anayasal İktisatçılar, vergi oranlarının mutlaka düşük tutulması gerektiğini
savunmazlar. Çünkü düşük vergi oranları kimi çıkar ve baskı gruplarının işlerine yarayabilir.
Ekonomik büyümeyi teşvik adı altında bazı konularda veya ülke genelinde vergi indirimlerine
gidilmesi, siyasal iktidara oy sağlayacak bir kısım veya bütün seçmen kitlesine bir gelir transferi
olarak kullanılabilir. Bu nedenle iyi bir vergi sistemi, vergi ile ilgili tespit edilen ilkelerin
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anayasalarda yer almasıyla sağlanacaktır. Vergi anayasası, bireylerin vergi oranlarındaki
değişikliklere kolayca uyum sağlayabilecekleri ve uzun dönemi esas alan yarı sürekli kural ve
düzenlemeleri ifade edeceğinden, vergi sistemine istikrar getirecektir (Buchanan, 1991).
Vergi sistemi, artan oranlı, düz oranlı veya azalan oranlı olabilir. Vergi sistemi artan
oranlıysa vergi; daha çok yüksek gelirlilerden, düz oranlıysa tüm mükelleflerden, azalan
oranlıysa o zamanda yüksek gelirlilerden daha çok, düşük gelirlilerden alınacaktır. Anayasal
İktisatçılara göre; vergi sistemi düz oranlı olmalıdır. Ancak bu oran yapısıyla siyasi iktidarın
vergilendirme yetkisi sınırlandırılabilir (Buchanan ve Brennan, 1980: 34).
Vergi oranını artan veya sabit oranlı olması konusu, “bireylerin kanun karsısında
eşitliği” ilkesi açısından tartışılmaktadır. “Kanun önünde eşitlik” ilkesini benimseyenler, bu
ilkenin “artan oranlı vergilere” imkan vermeyeceği görüsünü savunmaktadırlar. Onlara göre bu
gibi vergilerin uygulanması ancak “toplumsal bir uzlaşma” ile mümkün olabilir (Savas, 1997:
119).
Buchanan’a göre burada olması gereken çok önemli bir şart, doğal olarak hangi oran
yapısı benimsenirse benimsensin, ortaya konan tercih anayasal bir tercih olmalıdır. Ancak bu
şekilde kendi çıkarlarını kollamaya çalışan bireylerin mali süreci baltalamaları önlenebilir
(Odabas, 2001: 169).
Kısacası, Anayasal İktisatçılar siyasal iktidarın vergileme yetkisinin anayasal düzeyde
çeşitli kurallar getirilerek sınırlandırılmasını ve devletin gelir maksimizasyonu hedefine bu
kural ve sınırlamalar dahilinde ulaşmaya çalışmasını savunmaktadırlar. Bu sayede politik karar
alma sürecinde rol alan aktörlerin vergileme ile ilgili olarak insiyatif alamayacak olmaları ya
da alsalar bile bunun sınırlı ve yasal bir çerçevede olması, politik süreçte yaşanan yozlaşmaları
tamamıyla ortadan kaldırmasa bile belirgin bir biçimde azaltacaktır.
14.2.3. Bütçe Üzerine Sınırlamalar
Politikacılar oy maksimizasyonu için kamu harcamalarını arttırırlar, fakat iş finansman
aşamasına geldiğinde bu harcamaları vergi ile finanse etmekten kaçınma eğilimindedirler.
Keynes öncesi dönemin “denk” bütçe ilkesi; politikacıları bütçe imkanları ile sınırlamakta ve
yapacakları harcamaların vergi gelirlerine denk olmasını sağlamaktaydı. Keynes sonrası
dönemde bu sınırlama yerine başka bir sınırlama konulmadan terkedilmiş ve bütçe açıklarını
demokratik rejimlerin özelliklerinden biri haline getirmiştir (Savas, 1997:115). Kamu Tercihi
iktisatçılarına göre Keynezyen iktisatçılar, telafi edici bütçe anlayışlarıyla belki de en büyük
hatayı politikacılara “vergilemeden harcama yapma” imkanını vererek yaptılar. Kamu
harcamalarının vergileme yoluyla değil de politik iradeye daha kolay gelen, seçmenin
hissetmeyeceği aşırı faiz getirisinden dolayı kaynaklarının üretimden ziyade faiz gelirlerine
yatırarak, rantlarını arttırmak isteyen müteşebbisler içinde cazip olan borçlanma ve emisyon
yoluyla karşılanması, keynezyen iktisadın günümüze bıraktığı kötü bir mirasıdır.
Anayasal İktisatçılara göre; devlet gelir ve giderleri GSMH veya GSYİH gibi bir makro
değişkene göre belirlenmelidir. Çagdas demokrasilerde devlet bütçesinin milli gelir içindeki
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payının %10’lardan %40’lara çıktığı göz önüne alınırsa böyle bir sınırlamanın gerekliliği
anlaşılır. 1896 yılında Wicksell, hem etkili bir bütçe sürecinin hangi prensipleri içermesi
gerektiğini ortaya koymuş hem de bu prensipleri uygulamak için gerekli anayasal kurallar
bütününü de ifade etmiştir. Wicksell’e göre oluşturulacak anayasa bir çok unsuru içermelidir.
Wicksell’in farkına vardığı belki de en önemli unsur; harcama önerilerinin harcamaları
finanse edecek öneriler ile birlikte sunulmasıdır. Buchanan’a göre eğer bir politikacı,
harcamaların finansmanı için açık bir alternatif gelir ortaya koymaksızın, harcama programı
önerebiliyorsa, bu eylem politikacının kolayca sorumluluktan kurtulabileceği anlamına gelir.
İşte Wicksell, bu durumu önlemek için mali sorumluluğun kaçınılmaz bir gereksinim olduğu
sonucuna varmıştır. Denk bütçe zorunluluğu halinde, devlet vaat ettiği harcamaları nasıl finanse
edeceğini açıklamak zorunda kalacaktır. Bir politikacının, seçmenlerine harcama programları
hakkında söz vermesi halinde, bu programların masraflarını karşılamak için gerekli
sorumluluğu da alması gerekir. İşte, denk bütçeye ilişkin yasal değişiklik isteğinin gerçek
anlamı budur (Odabas, 2001: 172-173).
Buchanan, yapılacak anayasal değişiklikte bütçenin büyüklüğü ve alternatif projeler
arasındaki bölüşümün yer almaması gerektiğini ifade etmektedir. Buchanan’a göre yapılması
gereken tek şey; anayasal bir değişiklikle bütçe denkliğinin sağlanması ve bunun anayasal bir
çerçeveye oturtulmasıdır. Bu durumda seçmenlerin daha fazla harcama talebi daha fazla vergi
anlamına gelecektir (Odabas, 2001: 173).
14.2.4. Mali Anayasa Önerileri
Anayasal İktisatçıların birbirlerinden farklı mali anayasa önerileri olmakla birlikte, mali
anayasa ile ilgili olarak üzerinde uzlaştıkları üç ilke vardır. Bunlar;
-

Denk bütçe ilkesi,

-

Bütün gelirlerden sabit oranlı vergi alınması,

-

Vergilemede “genellik” ve “kanun önünde” eşitlik ilkeleridir.
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