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fayda sağlayı cı hizm etler sunulu r. Önc ekil ere ek ola rak yapılan geli r
ve harca ma akımla rının etk iler i açık bir biç imd e tan ımlan ab ildi ği hal 
de, vergi yükü mlülü ğünü n ve har cam alar ın baş lang ıçta kim lere dağ ı
tıldığı na bağlı olara k, netic ede ki dağıt ım büyük ölçü de far klı lık lar
göst erme kted ir. Son durum, sadec e büt çe harc ama ların ın siste me
nasıl sokul duğu na değil, fak at har cam ala rda ki artış a eko nom inin na
sıl bir uyum gös terd iğin e bağlı kalm akta dır. Eko nom idek i bu değ iş
meleri tahmi n edeb ildiğim izde, belli büt çes el ama çları ge rçe kle şti r
meye yara yaca k olan pol itik ala rı sap tay abi liriz .
Şimdi, böyle bir pol itik a sapt anm asın a ilişk in sorunu incele meye
başlıyoruz . Bu bölüm de söz konusu amacı ger çek leş tirm ek için alı
nan önlem lerin bazı bas it soru nları ince len ece ktir . Yatı rımc ılar, fi r
malar, işçi ler ve tü ke tic ile r yönün den büt çe po litik ala rın a göst erile n
reak siyo nlar ise, bundan sonr aki bölüm de kısmi deng e konum u içi n
de ele alınmış tır. Daha sonra ise, genel deng e konumu için de bütçe
pol itik ala rın dak i değiş mele re karşı yapıla n uyum lara ilişk in olar ak
ortay a çıkan daha güç soru nları incel emey e dönec eğiz. Genel denge
görüşü ile uğraşı rken, sadece tük eti ci mall arını n üre tim ini ger ekli kı
lan ve oldukça ba sitl eşt irilm iş olan bir eko nom ik modeli esas ala ca 
ğız. Daha sonra ise, kapi tal biri kim i gözö nünd e tut ulm ak ta fa ka t ta r
tışm alar gel ir dağılımın ın klâs ik sistem için de ele alınış biç imin e uy
gun ola rak yapı lmak tadır . Telâ fi edici mali ye pol itika sın ın soru nlar ı
ve çeş itli ist ikr ar poli tika ların ın ekon omiy e yansım asına ilişk in ko
nula r 4'ünc ü kısımda ince lene cekt ir.
A. BÜTÇE POLİTİKASININ EKONOMİK ETKİLERİ
Bütçe polit ikas ının genel ekon omik etk ile rin i tam ola rak anlam lı
bir biçim de açıklay amayı z. Önce hangi tür eko nom ik ola ylar ın son uç
larını ölçme k isted iğim izi kesin olar ak tanım lama mız ve bütç e po li
tikas ında ne tü r bir değ işik lik yapılma sını arzu ett iğim izi belir leme miz
gerek ir. Bu bölümü n amaç ları yönünd en böyle bir önle min uyg ula n
masından doğan sonu çları ihmal edelim. Bu son uçl arla ilgi li ola rak
ortay a çıka cak olan soru nları daha sonr aya bıra kara k, eğe r ölç e
cekse k neyi ölçe bilec eğim izi belir leme miz gere kme kted ir. Öte yan 
dan, bu konuda alaca ğımız önle mler in göz lem len ebi lir bazı ver ilere
daya naca k biçim de bir işle rliğ i olmalıd ır.
Total Etkilere Karşı Kısmi Etkiler
Şimdi, önce ekon omin in dengede bulu ndu ğun u ve bu deng enin
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î/t ç e Poli tika sınd a yapıla n bir değ işik lik nedeniyle bozu lduğun u düBü tçe po litik as ınd ak i de ğiş ikli k sonuc u olara k, yeni bir dena
9e dur umu na eriş inc eye kad ar ekon omid e bir seri rea ksiy onla r olur,
ai'şı laşt ırma lı st at ik yönt eml erin den yara rlana rak, başl ang ıçtak i
enge dur um u ile büt çe pol itika sın da yapılan değ işik likl erin sonucu
a ?l l a n yeni den ge dur um unu kar şıla ştır abil iriz. Böylece, her iki dur
a r asında bulu nan fark , bütç e polit ikas ında yapılan değ işik liğin
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son uçl arı nı yansı tır.
B mik
l i Prose
dürün , bizi orta ya çıkan tot al değiş mele ri incelem eye
yö ne ltti ğin i be lirte lim . Eğer, eko nom ik denge deki bozulm a ve düzeneme lerin bir son ucu ola rak orta ya çıkan nisbi fiy atla rda ki değişmeere ağı rlık verm işsek , bu işlem le bütü n değ işik likl er ele alınmako ır. Bunun için örne ğin, X malı üzerin e konulan verg i ve Y malına n yapı lan satın alma nede niyle baş lang ıçta ki denge durumu nun
ozul duğ unu düşü nelim . Bu po litik a değ işik liğin e karşı ekonom inin
ota l uyum ların ın son ucu olar ak, X ve Y mallarının nisbi fiya tlar ı
e Qişec ektir. Anc ak, bu uyum sonu cu olar ak W ve Z gibi ma llar araS | rıdaki nisb i fiy at iliş kis i de de ğiş eb ilir ve en son durum, ekonomid e
orta ya çıka n bu tü r bir seri fiy at deği şme leri nedeniyle etkil ene bilir.
En son duru mu bel irlem ek için, sistem in neres inde ortay a çıorsa çıks ın; di re kt veya ep dir ek t bir biçim de bu sonuca ulaşılsın,
yine de to tal deği şme yi gözö nünd e bulun durm amız gerek ir. Benzer
içim de, bü tçe planı total, değ işm eler ile bütç e polit ikas ının amaçorını bağ daş tırıc ı bir şek ilde düze nlem elidir . Nasıl ki, mim ar bir bi
nanın inşa sına uygun bir biçi md e kir işle rin dizaynını yaparsa, plânoyıcı da orta ya çık aca k son uçla rı gözön ünde bulu ndu rara k bütç e
P anın ı hazı rlam alıd ır. Böylece , bütç e plânla yıcısı amaç ları ile bütçe
Po
y
tırmitikası
alıd ır.nın uygu
, lanm ası sonu cu orta ya çıkan değ işik likl eri bağdaş-

Değişmenin Önemli Yönleri
Genel uyum sü rec inin etk ile rin i gözön ünde bulun durm amız ge
re tiğ ind e, bu top lam düze nlem eler in çeş itli yön leri arasın da ayırım
yapı ması ve bu far klı yön lere değ işik ölçe kler in uygulan ması faydalı
o ma tadı r. Aynı sür eç diğ er ala nlar da da uygulanı r. Örneğin , belli
ır tı bî ted avi son ucu olar ak, bi r çocu ğun boyu yük sel ebi lir veya
ı o su ar tab ilir . Anc ak, bu son uç lar aynı tedavi- yönt emin in bi rb irin 
den bağım sız ola rak orta ya çıka n etk iler idir . Bu bağımsız sonu çlar
yine de gene l son uçl ard an far klı yön leri ile ölç üle bil irle r ve kaydedi211

lebi lirle r. Genel sonuç ların belli yön leri ayrı bir önem taşı mak ta olup,
bura daki açık lamal arımı z sırasınd a ba sit leş tiri lm işt ir. Öte yandan, bu
modele genel sonu çların diğ er yön leri de ekle neb ilir.
Kaynak tra nsf eri : Açık lama larım ıza özel kulla nım alanın dan ka
mu kullanımı için tra ns fer oluna n kay nak larl a başla yalım . Belli bir
istihd am seviye sinin varlığı düşü nüld üğü nde , mal ve hizm etle r için
yapılan kamu harca mala rı mikt arı değ iştiğ ind e, kayn ak tra nsf eri du
rumu ortay a çıkm akta dır. Fak tör veya mal satın alım ların dan han gi
siyle olursa olsun, eğer devle tin kayn ak tük eti mi artı rılır sa, böyle bir
durumda özel kullan ım için ayrı laca k olan kayn ak mik tarı azalır. İşte,
kamusal gere ksinm elerin gide rilm esin in fırs at ma liye tini devl etin özel
sektö rden çek tiği bu kayn aklar ın mikt arı bel irle me kte dir.
Tam istihd amın varlığı düş ünül düğü nde, tra ns fer edilen kayn ak
lar iste r kam ulaşt ırılsı n ya da belli bir bedel karş ılığın da satın alın 
sın, yine de kayn ak tra nsf eri durum u orta ya çıkm akta dır. Kaynak
tran sfer i bütç enin vergi, borçlanm a veya para basılm ası yolla rıyla
finan se edild iği duru mla rda da sözk onus u olm akta dır. Finansma n
biçim inin seçim i sadece, mali yetl erin bire yle r aras ında nasıl da ğıt ı
lacağı sorunu ile ilgil i bulu nma ktad ır. Anc ak, kayn ak tra ns fer inin
esas nedeni mal ve hizm etler için yapıla n kamu har cam alar ıdır. Baş 
ka bir deyiml e kaynak tran sfe rin in oluş umu büt çen in ge lir kısmıyla
değil, fak at har cam alar bölüm üyle ilgi li bulu nm akta dır. Daha da özel
olara k, finan sma nın vergiye dayanm ası duru mun da kayn ak tra ns fer i
durumu ortay a çık ab ilir ve ver gile r kayn ak tra ns fer i yapıl maks ızın da
kon ula bili r f1).
Yansıma : Son olara k, özel kullan ım için mümkü n olan ge lir da 
ğılımınd aki değişm enin sonu cunu düşü nelim . Geli r dağıl ımınd a or ta 
ya çıkan bu değişm eye burada yansıma dem ekte yiz (2). Gelir dağ ılı
mındaki sözko nusu deği şme ler veya yansıma olayı, kayn ak dağ ılı
mını gere ktire n bütç e polit ikas ının bir sonu cu ola rak orta ya çık ma k
tadır. Örneğin, bunun için mal ve hiz me tler için yapıla n kamu ha r
camal arının artt ırıld ığın ı varsay alım. Tam istih dam düze ninde böyle
bir artış, kayna k tran sfe rin de veya özel kullan ım için mümkün olan
reel gelir de bir azalışı ger ekt irm ekt edi r. Anca k, kayn ak tra ns fer inin
(') Bkz. Earl R. Rolph, The Theory of Fiscal Economics, University of California Press, Berkeley, Calif., 1954, s. 120.
(2) Buradaki yansıma teriminin anlamı, ne anlamda kullan ılırsa kullanıls ın,
vergi yükünün en son üzerinde kaldığı mükellefi göstermek için kullanıla n daha
genel yansıma teriminden farklı anlama gelmektedir.
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fina nsm an kayna ğına bağlı olar ak, gel ir dağıtımı na ilişki n etk isi farklı
ola cak tır. Eğer, fina nsm an kredi yar ata rak veya enfla syon la sağ lan
mışsa, bazı fiy at la r yük sele cek fak at diğe r bazı fiya t yükse lmele rinde
ve ge lirle rin elde edil mes inde gec ikm eler olac aktır . Gelir dağıtım ına
iliş kin son uç ise, fina nsm anı n ge lir veya harcam a verg ilerin den bir i
sine daya nma sına bağlı ola rak fark lı olac aktı r. Böylece, belli bir kay
nak dağıl ımını n son uçl arı finan sma n kaynağına bağlı olara k, farklı
ge lir dağıl ımının son uçla rına benz etile bilir.
Benze r şeki lde ge lir dağılım ına ilişk in değiş mele r ve yansıma
olayı, kamu kullan ımı için kayna k tran sfe rind e değiş mele ri ge rek tir
meyen, büt çe po litik ası nd aki deği şme ler sonucu olar ak ortay a çı
kab ilir. Bunun için, dev letin reel harca mala rını sab it tuta rken , vergi
ile fina nsm an yerin e ikâm e edilen yeni para arzı ile yapıla n fina ns
manın, para bas ılar ak veya banka kred isiyl e sağland ığı durumu dü
şüne lim. Baş lang ıçta, tam istih dam durum unun varlığı kabul edi ldi
ğinde , fiy at seviye si yük seli rke n, devl et harca mala rı da parasa l ola 
rak art ac ak tır. Devlete tra ns fer edilen kay nak lar ve özel kullanım
için mümk ün olan top lam kay nak lar değiş mediğ i halde, bütün fiy at 
lar aynı oran da değ işme diğin den , gel ir dağılımı yönünde n değiş me
ler orta ya çık aca ktır . Böyle bir durum, enfla syonu n yansıması ola 
rak düş ünü leb ilir. Aynı mantık, fiy at seviye sini değiş tirme den sabi t
bırak ıp, aynı gel iri sağl ayan ver gile r arasında ki ikâmeye veya bir
düşm eye neden olan verg idek i artı ş durum larına uygu lanabilir. Bü
tün bu dur um lard a kamu için yapılan kayna k kullan ımında bir deği
şik liğ e neden olmad an, gel ir dağıl ımına ilişki n değ işik likle re yol açı l
mak tadı r.
Hasıla et ki ler i: Büt çe pol itika sın dak i deği şme ler en son olarak,
milli hasıla veya reel milli ge lir seviye sinde önemli değ işik likle re yol
aç ab ilir . Orta ya çıkan bu değ işik likl ere hasıla etkisi diyeceğ iz. Kay
nak tra ns fer i ile bi rli kt e hasıla etki si, özel kullan ım için mümkün olan
reel gel irde ki değ işm eler i hızla ndırm akta veya artt ırm akt adı r. Ayrıca,
hasıla etk ile ri kayn ak tra ns fer inin sözkon usu olmadığı duru mlard a
da bu tü r de ğiş ikl ikl ere yol açm akta dır.
X
Hasıla etk isin in çe şit li tür ler i arasın da ayırım yapı labilir . Tam
istih dam ın veri ola rak kabul edi ldiğ i klâs ik sistemin konumu içinde
hasıla sevi yesi nde orta ya çıkan değişm eler, tek nik seviye sindek i de
ğişme ; iradi işgü cü arzın daki değişm e; kapi tal biri kim i ve tas arru f
sev iyes inde ki değ işm eler veya kayna k kulla nımı ndak i etk inliğ in bir
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sonuc u olar ak ortay a çıkm akta dır. Bu tü r değ işm eler Rikar diyen an
lamda hasıla etk iler i olar ak tan ıml ana bilir . Ekon omik perfo rman sın
bir endeks i olara k hasıla daki değiş menin bir ölçü mü ile refah sev i
yesind e ortay a çıkan değişm enin bir ölçü mü aras ında yap ılac ak ayı
rım için dik ka t edilmes i ger ekt iğin i burad a tek ra r bel irte lim (3). Ör
neğin, artt ırıl an işgücü arzı eğer mal ve ayl aklı k ara sınd aki daha az
etkin olan kayna k tah sisi ni yansı tıyor sa, arta n işgü cü arzı nedeniyle
yüksel en üretim seviyes i refah düze yinde ki bir artış ı gös term eye cek 
tir (4).
Telâf i edici sistemin mantığı na göre hasıla sevi yesi nde ki değ iş
meler, iradi olmaya n işsiz lik düzey indek i değ işm eler in etk isiy le or ta 
ya çık abi lir (5). Bu deği şme ler ise, Keynezyen hasıla etk isi ola rak ta 
nıml anab ilir. İradi olmayan işsiz lik sevi yesi ndek i azalm ayı gösteren
hasıla artış ları, her zaman refah düze yinde orta ya çıkan bir artışı
yansıt makt adır.
Bu tür ayırı mlar konusu na ilişk in olar ak, ileri de daha çok şeyle r
söyl ene cekt ir. Şimdi ise sadece -k ay na k tra ns fer i, yansım a ve hasıla
et ki le ri- gibi çeş itli türd eki değ işme lerin tot al deği şme nin bağımsız
birer parç aları oldu kları nı beli rtm ekle yetin elim . Hasıla tes iri geli r
dağılımı na ve dolayısıyla yansımaya dayan ır. Geli r dağıl ımına ilişk in
de ğiş ikli kle r veya yansıma derece si, milli hasılan ın sevi yesin e bağ lı
dır. Her iki tes ir de, belli bir kayna k dağılım ının ve diğ er koşu lları n
yerin e get irilm esi için atılan gere kli atılı mla rı etk ilem ekt edi r. Bütçe
poli tika sına ilişk in değ işik likl erin en son tes irle rin in çe şitl i yönle ri
arasın da ayırım yapma k fayda lı oldu ğu halde, bu etk iler in so nu çla 
rının hepsini n de bir ve aynı süre cin bire r par çala rı oldu ğu un utu l
mamalıdır.
Zaman Yönünden Yapılan Ayarlamalar
Karşı laştır malı st ati kle r yönünd en bütç e pol itika sını n yansıma sı
(3) Bkz. s. 52, dip notu.
(4) Gelir dağıtımına ilişkin değişmelerle ilgili aşağıdaki tartışma yönünden,
reel gelir aylaklığı da kapsayacak bir biçimde tanımla nmıştır. Bununla tutar lı ol
ması için, hasıladaki değişmenin ölçümü bu tanıma uygun bir biçimde düzenlen
melidir.
(5) Telâfi edici sistem terimi, özel sektörde tam istihdam ve fiya t seviyesi
istikra rının kendiliğinden sağlanmadığını gösteren bir sistemi tanımlama k için kul
lanılmaktadır. Bunun nedeni likidit e tercihi, fiyatla rın düşmeme yönünden katılığı
veya diğer faktör lere bağlı olsa da, burada incelenmele rine gerek yokt ur (bkz.
s. 411).
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ve hasıla etk iler i, eko nom inin baş lang ıçta ki pozisyo nu (Bütçe po liti 
kasınd a de ğiş ikli k yapı lmad an önce ki durum) ile yeni denge durumu
(bütçe pol itik ası nd a yapılan değ işik liğe karşı orta ya çıkan uyum
mekanizma sının işlem esind en son raki durum) kar şıla ştır ılar ak sap
tan abi lir. Burad a zaman unsuru hesaba katılmay ıp, bütçe po litik a
sında yapıla n uyum ların derh al yapıldığı varsa yılma ktad ır. Böyle bir
varsa yım rea list olm ama kla birl ikte , belli ama çlar için yararlı olm ak
tadır.
Gerç ek uyum pros esin in işlemes i zamanla olmak tadır . En son
sonu ca ulaş abil mek için bir bir ini izleyen işlem lerin yapılması na veya
harc ama ge lir sür eçl eri nin işlem esine gerek vardır. Sistem in çeşi tli
uns urla rının büt çe pol itik ası nda yapıla n değ işikl iğe olan uyumları ge
cikm ele re yol açm akta dır. Tü ket icil er, ge lir ve fiy at seviyes inde or
taya çıkan değ işme lere karşı aile bütç eler ini kolayc a uyduram ayabili rler . İşç iler de, nisbi ücr etle rind eki değ işik likle re hemen reaksiyo n
gös tere cek biçi md e hare kete geçe meye bilirle r. Öte yandan, işletm e
ler po litik ala rın da ani de ğiş ikli k yapma gereğ ini duym ayab ilirler. Bü
tün bu de ğiş ikli kle re kar ar ver ilse bile, bunlar ın uygulanm ası için
uzun bir zamana gerek vardır . Değişken gide rlere hemen uyum yapı 
lab ildi ği halde, makin a ve tes isa t ile ilgili olar ak yapıla cak har ca
mala ra yava şça uyum gös teri leb ilm ekt edi r. Sab it ve değişen gid er
lerd eki değ işm eler e karşı gös teri len reaks iyonla ilgili olara k zaman
yönü nde n kuru lan ilişk ide oldu ğu gibi, uzun ve kısa dönem arasında
kur ulan iliş ki de, uyum sür ecin in ana lizin e çok uygun düşm ektedi r.
Klâs ik yansım a teo risi nd e nüfus unsuru yönünde n önemli olan çok
uzun döne m konumu , bütç enin ekon omik büyüme üzerind eki etk ile
rinin ince lenm esi yönü nden de çok yara rlı olm akta dır (6).
Bütç e pol itik ası nda yapılan değ işik likle rde n sonra belli bir ta 
riht e orta ya çıkan etk iler i, söz konusu tes irle rini n ortay a çıkması için
öng örü len zamanı n uzunl uğun a bağlı kalm aktad ır. Ekonom inin baş
lan gıç tak i pozis yonu ile bütç e polit ikas ının etk ileri ne karşı gerekli
uyum un sağl andı ğı bel irsiz bir devrey i karş ılaşt ırma k yerine; bütçe
pol itik ası nd a de ğiş ikli k yapı lmad an öncek i durumu , pol itik a değ işik 
liğin den 1 ay veya 2sene son raki durum la kar şıla ştır abil iriz. Politik a
am açla rına iliş kin belli bir dönem le ilgil i ola rak elde edilen sonuç lar,
uzun döne mde elde edilen sonu çlard an daha önemli olab ilir. Böylece, yap ılac ak ana liz belli bir zaman içind eki bütçe polit ikal arın ın
(6)

Bkz. s. 388.
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etk iler inin ölçüm üyle sın ırla ndı rılab ilir. Yet er ki, zaman sür ecin in bu
belli nokta sına kada rki bütçe pol itik ası nda orta ya çıkan bütün değ i
şik lik ler gözön ünde bulun duru lsun.
Bununla bir lik te sözkon usu karş ılaş tırm anı n yapı labil mes i için
bu özel zaman aralığını bütç e pol itika sını n etk iler ine uyum dönemin e
uygun olara k düşün memiz gere kme kted ir. Böylece, soruna dinam ik
bir yakla şımla bakılmas ını gere ktire n bir duru mla karşıl aşma ktayız Çok uzun dönemd e elde edilen sonu çla, kar şıla ştır ma lı sta tikl erle
elde edilen sonuç aynıdır. Bu'n ede nle, kar şıla ştır ma lı sta tik ler e baş
vurmay a gerek kalma makt adır. Bütç e pol itik ası nda yapılan ilk de ği
şikl iğin neden olduğ u sorun, yeni bir denge pozis yonu na erişi lmes ine
yol açma yerine, devamlı dal gal anm alar a neden olan çe şitl i uyum
zin cirl erin i hare kete get ireb ilir. Bunun için en son olar ak, uyum sü
recin in dinamik bir teo risin e başv urul mas ına gere k vard ır (’). Bu
nunla birlikte, karş ılaşt ırma lı st ati sti ğin daha bas it yönt emle rinde n
vazge çileme yeceği nden, ortay a çıka cak olan sor unla rda n kaçın ılamamak tadır.
Gözönünde Tutulacak Diğer Engeller
Burada, konuya ilişki n olar ak orta ya çıkan bazı soru nlar ın in
celenm esi gere kme kted ir. Diğer sor unl ara yol açm ayac ağı var say ı
mından hare ket ederek, bütç e pol itika sını n etk iler ini n incele nmesi
her ne kad ar yarar lı ise de, gerç ek düny ada böyle bir varsay ım ge
çerli olam ama ktad ır. Bütçe pol itika sınd a yapıla n de ğiş ikli kle rin ne
den olduğu uyumlar, yeni düze nleme lerin yapılm asını ger ekti ren bir
takım sorunları n ortay a çıktığı bir eko nom ik orta mda tip ik bir bi
çimde oluş ma ktad ırla r. Belli bir bütç e pol itik ası nın sapt anm asın dan
sonra orta ya çıkan değ işik likle r, diğ er nede nleri n yol açtığ ı bir likt e
orta ya çıkan değiş mele re bağlı ola rak far klıl ık gös ter ece ktir . Bir verg i
konulm ası veya harca ma poli tika sınd a değ işik lik yapılma sı, kon joktüı ün yukarı çıkışı veya enfla syon dön eml erin de belli fiy at ay arl a
maları na; buna karşın kon jok tür ün düş tüğü veya defla syon zam a
nında ise, diğ er tür reak siyo nlar a yol aça bilir . Mali önle mle rin hasıla
ve yansıma sına ilişk in olara k daya nılan vars ayım lard an vaz geç ile
meyeceğ inden, bu yolla varılan genel son uçl ar cet eris par ilau s reali st
olma yabi lir.
( ) Telâ fi ed ic i m od el de ki uyu m
ar aş tır m as ı içi n bkz. 20. böl üm .
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Ayrıca , eski ve yeni vergi ile harcam a pol itika ları arasınd a «eski
ver gile r iyi verg ilerd ir» biçim inde ki ayırımın saygıd eğer ifades inde
oldu ğu gibi, bu ayırımın katılığı önemi ni kaybe tmek tedir . Yeni vergi
ve harc ama po litik ala rı sor unl ar yara tırke n ve değ işik likle re yol aça r
ken; yü rür lük te olan yasa ların gös terd iği eski po liti ka lar ise, bütçe
pol itika sın ın etk ile rin i belir leyen ortam ın esas unsuru olma ktad ırlar.
Aynı aç ıkla ma lar bütç esel fak tör ler in yol açtığı soru nlar için de ge
çer li bulu nm akta dır. Bu nedenle, yeni bütçese l önlem lerin etk ileri
sade ce bu önle mle rin uygula nmay a başlandığı sırada ki ekono mik
koş ulla ra bağlı olma yaca k, fak at eskiden alınan önlem lerin ya ra t
tığı de ğiş ikli kle re ve ekon omik koşu llara da bağlı bulun acak tır.
Orta ya çıka bile cek olan diğ er değ işik likl er arasına, özel likle is
tik ra r pol itika sın ın diğ er tür ler i biçim inde ki bazı kamu pol itika ları ile
özel sek tör de neden olun an de ğiş ikli kle ri katmalıyız. Açıkla malarımız
iler led ikç e al te rn at if ist ikr ar pol itika ların ın karşılık lı olara k birb iri üze
rinde yapt ığı etk iler , oldu kça önemli yar ar sağla nacağ ını kan ıtlay a
cakt ır.
13. BÜTÇE POLİTİKALARININ ETKİLERİNİN TÜRLERİ VE
YANSIMA KAVRAMLARI
Kayna k tra nsf eri, yansıma ve hasıla etk iler i bütçe polit ikası nda
yapıla n be lirli bir de ğiş ikli k nedeniyle sebep olunan ekono mik et ki
lerin önem li ölç üm ler ini gös teri rler . Bu nedenle, herhang i bir özel
duru md a büt çe pol itika sın ın neden olduğu etk ileri tam olara k açı k
lamam ız ger ekm ekte dir. Bu sorun burada yansıma yönünden İnce
lenm ekte olup, anca k aynı yaklaş ım bütçe polit ikas ının hasıla etk i
lerin i de açık lam ada kıyas yolu ile uygu lanabilir. Analiz e tam ist ih
damın oto ma tik bir biçim de sağland ığını öngöre n, klâs ik sistem ko
numu için dek i bütç e poli tika sınd a yapılan değ işik likle rin yol açtığı
duru mu ince leye rek başlaya lım. Daha sonra ise, sorun telâ fi edici
sist em in kapsamı için de ele alına cakt ır.
Vergi Politikasındaki Değişmeler
Kamu harc ama ların ı reel anlam da sabi t tuta rak , vergi po liti ka 
sında de ğiş ikli k yapıldı ğı bir durum ile açıkl amal arımı za başlayal ım (“).
(“) Başka bir değişme türü olarak, kaynak transferi nde muhtemel bir deği
şikli k yapılmasın a olanak sağlayacak biçimde, harcamaları n parasal olarak sabit
tutul makt a olduğunu düşünebilir iz. Bazı amaçlarç yönünden bu tür bir düşünme
biçimi tutar lı olab ilir, ancak reel harcamaları n sabit tutulduğ unu öngören var
sayıma göre daha az bir genel yararı vardır.
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Böyle bir değ işik lik, kamu kullanı mı için yap ılac ak olan kayna k tra ns 
feri nde herha ngi bir değ işik lik yapılm asını gere ktirm ez.
Vergi poli tika sınd a yapı laca k olan değiş mey i sağl ama nın bir yo
lu, örneğ in gel ir verg isi oranın da yap ılac ak olan bir de ğiş ikl ik biç i
minde, özel bir vergi fonk siyo nun da de ğiş ikli k yap ılab ilir. Vergi po li
tikas ında yapılan değ işik liği n ge lir dağılım ı üzerinde yol açtığ ı de
ğişme spe sifik vergi yansıma sı ola rak tan ım lan ab ilir (9). Bunun için,
gel ir vergi si oranını n düş ürü ldüğ ünü varsa yalım . Verg i oranın ın dü
şürülm esi sonuc u olara k, vergi gel iri hem reel ve hem de parasa l
anlamd a düşer. Ayrıca, özel yatırım har cam alar ı arta r, fiy at seviyesi
yükse lir. Reel satmalıma gücü nü aynı düzeyd e devam etti reb ilm ek
için, kamu harca mala rı paras al ola rak da art tırı lm alı dır (10). Gelir
düzey indek i artışı n bir sonuc u ola rak verg i ge lirl eri arta r. Ancak ,
vergi gel irind eki bu artış, verg i hası latın da daha önce orta ya çıkan
azalışı kısmen gide reb ilir. Böylece, her raund da arta n bu enfla syon
sürec i ile karşı karşıya kalırız. Böyle bir duru mda yap ılab ilec ek en
iyi şey, başl ang ıçta ki ge lir dağılımı ile daha son rak i herh ang i bir za
manda ki ge lir dağılımı nın kar şılaş tırılm asıd ır. Böylece , her iki duruma
ilişk in olar ak gel ir dağıl ımlar ı arası nda bul una cak fark , başl ang ıçta
yapılan vergi değ işik liği ne bağlı olup, bu de ğiş ikli k ayrı ca enfla syon
sür ecin in ge lir dağılı mında neden oldu ğu değiş mey i de gös teri r. Böy
lece, vergi yansım asının spe sifik durum u açıkç a, verg i gel irin dek i
bir düşme ile enfla syon un bir lik te yol açt ıkla rı daha kom plek s bir
görün üm kazanır. Ortay a çıkan defla syon sür ecin de ve verg i fo nk 
siyon unda yukarı doğr u bir düze ltme yapıld ığında , benz er güç lük ler
bu yeni durum da da geçe rli olac aktı r.
Eğer, belli bir düzeyd eki reel harc am alar ın verg i ile fina nsm anı 
nın çeş itli yönt emle re göre yansı tılmas ının karş ılaş tırıl mas ını ve denk
bütç e durum unun geçe rli olduğ unu gözö nünd e bul und uru rsak , bütün
bu güçl ükle rden kaçı nıla bilir . Bir verg inin diğ erin in yerin e ikâme ed il
mesi neden iyle ge lir dağılı mında orta ya çıkan değiş mey e dife ran siye l
verg i yansıması deni lir. Klâs ik siste m anlayışı için de böyle bir yan 
sıma için, eşit paras al geli ri sağla yan ver gile rin karş ılaş tırıl mas ı ge(9) Bu terim yerine ben daha önce mutlak yansıma terim ini kullandım. Fa
kat, kullandığım terim kaynak transf erinin reel bir maliyeti ni esas aldığından, bu
terim yanıltıcı olmaktadır . Bu konuda, «On Incidence», Journa l of Politi cal Economy,
vol.61, no. 4, 3.306, August, 1953'de yazdığım makaleme bkz.
(10) Finansman aracı olarak ayrıca para basımının da sağlandı ğını varsay 
maktayız. Bu varsayıma daynıldığınd borçlanma politik asının yansıması daha son
raki açıklamalarım ıza bırakılm aktadı r (Bkz. s. 612).
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rekm ekte dir. Buna göre, gel irin tama mı harc anm alıdı r kı, neticede
topl am tale p sevi yesi verg i ikâm esi nedeniyle değişme den aynı kal 
sın. Bu ama çla ilk önce, aynı reel kayna k tran sfer ini devam et tir eb il
mek için, dev let tara fınd an yapıla n parasa l harca malar ın hep aynı
düzeyd e old uğu nu ileri sür ebi liriz . Bununla bir likt e böyle bir var sa
yım her zaman için doğr u değ ildir. Gerçekten, değiş ik verg iler belli
bir para arzı neden iyle, muame le tale bi saik iyle fark lı mikta rlard a
para tale p edil me sini ve bunun sonu cu olara k fiy at seviyes inde farklı
değ işm eler in orta ya çıkma sına neden olab ilme kted ir. Bunun sonucu
olar ak, aynı mik tar da ki reel harc ama ları finan se edecek elan parasal
ver gi ge lirle rind e de ğiş ikli k yapılm ası gere kir ("). Daha da önemlisi ,
bir ver gin in başka bir verg i yeri ne ikâme edilmesi , nisbi fiya tlar ı et
kilem e yolu ile özel tale p seviy esini de ğiş tiri r ve böylece devlet in
elde etme k iste diği belli bir malın featın alımı için gerek li elan parasal
ver gi ge lirin in sevi yesi ni de ğiş tirm ek ted ir (12).
Bu nede nlerd en dolayı difer ans iyel vergi yansımasını, reel ola 
rak aynı para sal verg i gel irin i sağla yan iki vergi politik asını n gelir
dağılım ı üzeri nde yol açt ıkla rı far k olara k tanım lamak oldukç a fay 
dalı ola cak tır. Veya daha değ işik bir biçim de dife rans iyel yansıma,
her bir verg i türü ne bağlı olara k, cari mutla k ve nisbi fiy atl ar altında
bell i kamu harc ama ların ı uygun düzeyde finan se edecek olan par a
sal verg i ge lirle ri aras ında ki fark olar ak tanı mla nab ilir. Böylece, eşit
verg i ge lirl eri nin ikâme si ancak , denk bütçe durum unda olasıdır. Denk
büt çe dur umu nda reel harc ama ların sab it tutu lma sı gere kliliğ i so
nucu olar ak, para sal harc ama ların seviy esind eki bu tü r değişmele r,
para sal verg i ge lirle rin de ki eşit deği şme lerle karş ılanm akta dır (I3).
Dife rans iyel yansıma kavram ının avan tajı, her biri özel bir yan 
sımayı göst ere n enfl asy on ve defl asy onla iliş kili olmamas ından ileri
gel me kte dir. Bunu nla birl ikte , tek bir vergide n çok iki vergi fon ksi 
yon und aki değ işm eler le ilgil i oldu ğund an, bu yeni yansıma kavr amı 
nın enf las yon ve def lasy onla ilgi li olmama sı gerç ekte n bir avan taj
değ ildi r. Çünkü, verg i pol itika sı biri nci derece de özel bir vergi ile
(»)
f 12)

Bkz. s. 365.
Bkz. s. 155.

(13) Eğer, okuyucu arzu ederse diferankiyel yansımayı aynı parasal geliri sağ
layan verg iler arasınd aki ikâme yönünden tanımlanan şekliyle benimseyebilir. An
cak, böyle bir durumda, enflasyon veya deflasyona bağlı olarak alınacak önlem
açık veya artık finansmanı gerekt irebilm ekted ir. Veya, devlet tarafından yapılan
reel harcam aların seviyesinde de değiş iklik yapılmasını gerektirmekted ir.
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enfla syon un etk iler ini kar şıla ştır ma kla uğraşm az. Yani, verg i po liti 
kasının esas sorunu, özel bir yansıma olayını ince leme k değ ildir . Bu
na karşılık, vergi pol itika sı ist ikr ar pol itik ası ama çlar ına uygun bir
biçimd e, belli bir harca ma progr amın ın al te rn at if fina nsm an yönt em
leri ile ilgil i bulun mak tadır . Bu nedenle, vergi pol itika sın ın esas so
runu dife rans iyel yansıma konu suyla ilg ili bulu nm akta dır. Dif era nsi 
yel yansımanı n böyle bir tanımı, yaklaş ımı en iyi bir biçim de des tek 
lemek tedir. Bu nedenle, açık lam alar ımız sırası nda yoğun ola rak di
feran siye l yansıma kavram ından yar arla nac ağı z (“ ).
Harcama Politikasındaki Değişikliklerin Etkileri
Şimdi, verg ileri sab it tut ara k kamu har cam ala rınd aki de ğiş ikl ik
lerin etk iler ini incelem eye dönelim . Anca k, sa bit verg i ter imi nin daha
açık bir biçim de yorum unun yapılm ası gere kme kted ir. Vergi ma tra 
hının değiş mesin e para lel ola rak elde edilen verg i ge lirl eri ni aynı
düzeyde tuta bilm ek için vergi fon ksiy onu nun nasıl değ işm ekte ol 
duğu bel irtilm edi kçe , paras al vergi ge lirle rin in sab it oldu ğun u öng ö
ren varsayım belir siz bir kavram ola rak kalm akta dır. Reel anla mda ki
sab it vergi gel irle ri kavramı yönün den de aynı güç lük ler le karş ılaşı lır
ve sab it vergi geli ri teri min i açı klay abil me k için hang i harc ama büt 
çesin in kulla nılac ağı sorun u orta ya çıkm akta dır. Son olar ak, vergi
fonk siyo nun un vergi oranını n yapısı ve tarh ını açık lam ak için ku lla 
nıldığında , bu fonk siyo nun sab it tutu ldu ğu nu bel irte bili riz. Anca k,
böyle bir varsayım yukar ıda sözü edilen bel irsi zlik duru mun u or ta 
dan kaldırd ığında n, bu yorum biçim i bura dak i açık lam alar ımız a uy
dur ulac aktı r.
Baş lang ıçta ki fiy at lar cins inden para sal harcam alar da artış ı ge
rek tire n harcam a pol itika sın dak i değişm e durum u ile açı kla ma ları mı
za başlaya lım. Bu durum da kamu kullan ımı için yapıla n kayn ak tra ns 
feri nin mikt arı da artt ırılm akt adı r. Kamu harcam alar ınd a yapılan
(H ) Diferansiyel yansıma kavramı ilk defa Knut VVİcksell tarafın dan kull a
nılmıştır. Bkz. VVİcksell, Finanz the Cretische Untersuchurge n ıınd das Steuervvesen Schueden's, Jena, Germany, 18S8, s. 6-7.
VVİcksell, bütçede yapılan değişi kliğin bütün sonuçlarının gözönünde bulundu 
rulması gerek liliği konusunun tam olarak farkınd adır. Bütçenin harcam alar kıs
mında ne olduğunu belirtmed ikçe vergi değiş iklikle ri düşünülemez. Bütçenin har 
camalarının özel kısımlarıyla vergi gelirle rinin özel kısımlarını n birbir iyle bağdaş
tırılması güçlüğü ile karşılaşa rak VVİcksell, vergile rin değişmekte olduğunu esas
alarak bütçenin harcama lar kısmını sabit tutmanın amacı olarak diferan siyel yan
sıma kavramını önermektedir.
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böyl e bir de ğiş ikli ğin ge lir dağılımı üzerinde yol açtığı etk iler özel
harc ama yansıma sı ola rak tan ıml ana bilir . Kamu harca mala rı ar ttı rı
lınca para sal anl am dak i sab it vergi fonk siyo nun a bağlı olar ak elde
edile n verg i gel iri arta rken , vergi gel irle rind eki artış gerek li düzeyin
altı nda kalm akta dır. Bu durum da, bir enfla syon sürec i ortaya çık 
ma kta dır (15). Bu nedenle, özel harca ma yansıması enflas yon sür e
cin in ge lir dağılımı üzer indeki etk iler i gibi harcam a etk iler i ile de ilgili
bul unm akt adı r. Harc ama ların azalması durum unda ise, deflas yon
pro ses inin ge lir dağılımı üzeri ndek i etk ileri nde olduğu gibi har ca
ma lard aki azal ışla da ilgi li olm akta dır. Bu a çıklam alarım ıza göre, özel
harcam a yansım ası ile özel vergi yansıması kavramların ın aynı dez
av an taj lar ı sözk onus u olm akta dır.
Daha önce ki yolu izleye rek, vergi fonk siyo nunu n değişmeden
aynı kaldığ ı görü şün ü esas ala rak harca ma poli tika sınd aki değişm e
lerin denk büt çe ile düz enle ndiğ ini düşünd üğümü zde, böylece ortaya
çık aca k olan sor unla rda n kaçı nıla bilm ekte dir. Harcama pol itika sın 
dak i de ğiş ikl ikl eri n neden oldu ğu bu durumu difer ans iyel yansıma
ola rak gös ter ebi liriz . Dife rans iyel vergi yansıması durumu nda olduğu
gib i, dif era nsi yel harca ma yansımas ı, enfla syon ve deflas yonda n har 
cama et kil er ini ayı rt edebil memi ze yardım eder. Bununla beraber,
difera ns iye l yansıma etk iler i dife ran siye l vergi etk ileri ne kıyasla daha
az öne mli dir. Yansım a olayın ın doğal nite liği nedeniyle, vergi veya
tra ns fe r pol itik ası nd aki değ işme lerin mal ve hizm etler için yapılan
kamu har cam ala rınd aki değiş mele rden olan fark ı daha fazla önem
taş ır. Öz ellik le kamu ca deste klene n özel gerek sinm elerle ilgili du
rumd a oldu ğu gibi, kamu hizm etle rind en sağla nan fay dal ar gel ir da
ğılımı yönü nden önem li olduğ u halde, burada tanım lanan harcam a
yans ımas ının bir parças ı değ ildir. Burada kulland ığımız anlam daki
yans ıma kelim esi özel kullan ım için gere kli olan har can abi lir gelir in
dağ ılım ınd aki değ işme leri bel irtm ekle sınır land ırılm ıştır ('“).
Dev letin mal ve hizm et harcama ları, nisbi fak tör ve mal fiy at la 
rının sap tanm asın da ve böyle ce özel kullan ım için mevcut olan ge(15) Daha önce açıkladığ ımız gibi, borçlanma politika sının yarfsımasını daha
sonray a bırakar ak, bütçe açığının yeni para ile finanse edilerek karşılandığını
varsayıy oruz.
(1(i) Özel kullanım için mevcut gelir dağılımına ilişkin önlemleri kamu harca
maları yoluyla elde edilen ayni gelirin dağıtımına ilişkin önlemlerle tamamlanması
arzu edile bilir. Parasal olmayan gelirin bu dağıtımı oldukça önemli olabilir. Ancak,
bu gelir lerin faydasının hesaplanmasına ilişkin sorun, burada tanımlanan yansı
manın saptanması sorunundan oldukça farklı bulunmaktadır.

221

lirin dağılımında gözön ünde bulu ndu rulm azla r. Bunu nla bir lik te har
cama ların bu etk ileri , genel dur um lard a harc ama pol itika sın ın yan
tes irle ri olar ak ortay a çıkm akta olup, bun lar bağıms ız bir po liti ka 
nın amacı değ ildi r (17). Eğer, dev let belli malla rı satın alma k isterse,
bu mal lar gel ir dağılımına ilişk in olan belli son uçla rı elde etme k için
değil, fak at en ucuz bir biçim de ge rçe kle ştir ebi lec eğ i bir satına lma
poli tika sına uygun ola rak elde edi lir. Ge lir dağıt ımı ve diğ er yapısal
amaçl arın satına lma pol itika sına en iyi bir biçi mde uydu ruld uğu du
ruml ar mevcut olma kla birl ikte , bu nla r anc ak istis na olm akta dırla r.
Diğer tara ftan , vergi veya tra ns fer po liti ka lar iyl e ilg ili ka rar lar birin ci
derece de pol itik a amaç ları ola rak geli rin yenid en dağılım ı sorunu
ile ilgil i bulu nma ktad ır. Bu nedenle, ge lir dağılım ı ile ilgi li soru nlar
veya yansıma soru nlar ı ve rgi -tr an sfe r pol itik ası açısı ndan bir inc i de
recede önem taşım akta dır.
Vergi ve Harcama Politikasındaki Değişmeler
Şimdi, verg i ve harca ma po litik ala rın ın her ikis ind e de ayarlama
yapılmasını gere ktire n deği şme lerin ince lenm esi konus u ka lma kta 
dır. Muhte mel (paras al ve reel) çe şitl i kom bine zyo nlar arasında bütçe
gel irler inde ki gere kli de ğiş ikli kle ri kar şıla yac ak olan verg i fon ksiyo 
nunda ki deği şme lerle bir lik te reel har cam alar da veya kayn ak tra ns 
feri düzey inde orta ya çıkan de ğiş ikli kle ri düşü nelim . Bu biçim de ge
lir dağılım ında orta ya çıkan değ işm eler denk büt çe yansım ası olar ak
tan ım lan ab ilir/ Böyle bir form ülas yon biç imi nin dife ran siye l vergi ve
harca ma yansım asında olduğ u gibi enfl asy on ve defl asyo nun gel ir
dağılımı üzerin de yara ttığ ı etk iler in har iç tutu lma sı gibi bir avan tajı
vardır. Ayrıca , sorunu n bu biçim de form üle edilm esiy le, kamu hiz
metl erini n ma liye tinin toplu m bire yler i aras ında sağd uyuy a en yakın
bir şeki lde dağı tılma sına yak laşı lma ktad ır. Bunu nla bir lik te böyle bir
form ülas yonu n harc ama ve vergi po litik ala rın ın bile şik yansım ası yö
nünden yol açtığı bazı dez ava nta jları da sözk onu su olm akta dır. Bu
durum da, ge lir dağılımı ile ilgi li değ işme lerin hang i unsu runu n vergi
pol itika sın dak i değişme ve yine hang i unsu runu n harc ama po lit ika 
sındak i değişm e sonuc u orta ya çıktığ ını sapt ama olana ğı yoktu r.
Denk bütç e yansıma sı kavram ı, belli bir vergi de ğiş ikli ğin e ili ş
kin olar ak, belli kamus al hizm etle rin ger çek ten art tırı ldığ ı veya aza l
tıldığı duru mla rda kolay ca uyg ula nab ilir. Anca k, büt çen in tam ola rak
uygulan dığı veya uygulanma dığı vars ayıld ığınd a, böyle bir de ğiş ikli (17)
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ğin olmam ası duru mun da, denk bütç e yansıması kavramı kolayc a uy
gulan amaz . Sözk onu su kavramı harc ama lard aki mar jina l değişmeye
uyg ulam ak iste diği miz de, hangi verg inin «gözönünde bul und urul ma
ması» ge re kti ğin i tam ola rak bilemey iz. Eğer, ayni reel harcam a aynı
gel iri sağ laya n al te rn at if ver gile rle fina nse edile biliy orsa , bu duru m
da te kr ar dif era nsi yel ver gi yansıması keyz i’ne dönmüş oluruz.
W ick se ll'i dife ran siy el yansıma kavramın ı incelemeye, işte böyle bir
güç lük itm işt ir (ls ).
Son olar ak, kar şıt yönd eki değiş mele re veya benzer olmayan de
ğişm eler e neden olan verg i ve harcam a önle mler inin çeş itli bileş im
leri sözk onu su ola bili r. Bu durum bizi, özel vergi ve harcam a yansı 
mala rının değ işik kom bine zyon ları ile bunlar ın nisbi güç lükl erin i in
cele mey le karşı karşıy a bıra kmak tadır .
Bütün bu for mü las yo nla r arasın da dife rans iyel vergi yansıması
en yara rlı ve den k bütç e yansım ası ise, ikinc i dereced e önemli olm ak
tadı r. Başka for mü las yo nla r da sözko nusu olmak la bir likt e bunla r da
ha az bir önem taş ırla r. Anc ak bura daki esas amaç, en iyi form ülasyon biç imi nin bulu nma sı değ ildir. Bu keyzle rin biri si veya burada üze
rind e dur ulm aya nla rda n herh angi b iris i esas alına bilir. Esas olan, baş
lan gıç ta gözö nün de bul und uru lac ak olan keyzi tam olar ak açıklama k
ve herh ang i bir özel değ işik liği n enf lasy onis t veya defl asyo nist et ki
leri nin orta ya çıka rac ağı genel sonu çları hesaba katma ktadır .
Telâfi Edici Bir Sistemde Yansıma Kavramları
Bundan önc eki açı kla ma lar p lanla nan tas arr uf ve y atırım ların bir 
biri ne eşi t oldu ğu ve tam istihd amın oto ma tik bir biçimd e devam et 
tiğ in i var say an klâ sik siste mde ki alt er na tif bütç e polit ikal arın ın et ki
leri ni açık lam aya uygun düşm ekte dir. Şimdi, topla m tale pte ki değ iş
mel erin me vcu t fon ları harca ma arzus unda ki değiş mele rin sonucu
old uğu nu ve bu değ işm eler in fiya tlar da olduğu kada r istihd am sev i
yes inde de değ işm eler e yol açtığ ına ilişki n konuyu telâfi edici bir sis 
tem de ince leme ye dönüy oruz.
Klâ sik sist em dek i özel vergi yansıması kavramı, alınan özel vergi
ve harcam a önl em leri nin bir sonuc u olar ak orta ya çıkan gel ir dağ ı
lımına ilişk in değ işm eler le oldu ğu kadar, enfla syon ve deflas yon sü
rec inin sonu cu ola rak neden oluna n değişmele rle de ilgil i olmak tadır.
(’“ )

Bkz. VVicksell, op. cit.
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Telâ fi edici bir sistem de vergi ve harc ama fon ksiyo nla rın da ki değ iş
meler, sadece fiya t seviy esini etk ilem ekl e kalmaz, fak at istih dam se
viyes inde de değ işme lere de neden ola bilm ekt ed ir. Böylece, irad i olm a
yan işsiz lik ve geli r dağılımı ile ilgil i değ işm eler biç imi nde ki Keynezyen Modeli n hasıla etk iler i özel yansım a kavra mı ile iliş kile nd irilm elidir. Vergi oran ında ki bir düşüş dola yısiy le, kamu kullan ımı için mev
cut kaynak tra ns fer i değişm eden aynı kaldığı halde, aynı düşm e özel
kullan ım için gere kli olan hasılayı art ıra bilm ek ted ir. Öte yanda n, ver 
gi oran ında ki bir artı ş ise, karş ıt yönd e et kil er y ara tab ilm ekt ed ir. Ben
zer gör üşle r kamu har cam alar ınd aki değ işme lere de uyg ulan abil ir.
Mal ve hizmet harc am alar ınd aki bir artış, şimd i özel gere ksin mel erin
gide rilmesi için gere kli kayna k (pot ansi yel seviy esin den far klı olara k)
kullanım ı seviy esini aza ltm akt an çok artt ırm ak tad ır. Hasıla ve ist ih 
dam seviy esind e orta ya çıkan bu değ işm eler yine ge lir dağılım ının
durum una bağlı kalm akta dır.
Şimdi, konu yla iliş kil i olar ak dife ran siye l yansım a kavra mını n du 
rumunu ince leyel im. Klâs ik keyzde, her iki vergiden ayni hasıla tın
elde edi ldiğ i ve kamu harc ama ların ın reel anla mda sa bit ola rak tu tu l
duğun da; dife ran siye l verg i yansıma sı X ver gisi nin Y ver gis i yerin e
ikâme edilm esi sonuc u olar ak orta ya çıkan gel ir dağ ılım ında ki de
ğişme ola rak tanı mla nmı ştır. Böyle bir ikâme duru mu, reel ha rca ma 
ların sab it kalm asına ve paras al verg i ge lirle rin in değ işmesin i ger ek
tire bilir. Anca k, paras al vergi gel irin dek i deği şme ler, para sal ha rca 
mal ar seviy esind e orta ya çıka cak olan eşi t değ işm eler le kar şıla nm ak
tadır. Vergi ikâme si nasıl olurs a olsun , büt çe yine de denk kal aca ktır .
Bu dife ran siye l yansıma kavra mının tel âfi edi ci sist em dek i ya ra
rı tar tış ılab ilir. Eşit vergi geli ri sağ laya cak biçim de ve rgi ler aras ında
yapılan ikâme şimdi, topla m tale p sevi yesi ni ve böyle ce isti hda m ve /
veya fiy at sevi yesi ni değ işti reb ilir. Vergi hası latı reel veya para sal
anlam da sab it tutu lsa da, sonu ç yine böyle ola cak tır. Böylece , her
iki duru mda da dife ran siye l yansım a Keynezyen mode lin hasıla et 
kisin in neden oldu ğu ge lir dağıl ımına ilişk in değ işm eler i veya fiy at
seviye si değ işm eler ini kapsar. Durum böyle olun ca, klâs ik modeldek i
belli bir yansıma duru mund a oldu ğu gibi, bu dife ran siy el yansıma
kavram ı da tat min edici olam ama ktad ır.
İst ikr ar ve bütçe polit ikas ının etki n ola rak işled iği bir siste mde
fiy at sevi yesin deki değ işme ler kadar, işsi zlik sevi yes inde ki mu hte 
mel değiş mele rden de kaçı rılma lı veya bu olu ms uzl ukl ar en al t dü 
zeye ind irilm elid ir. Bundan dolayı, dife ran siye l yansım a kavra mının
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verg i ikâm esin i ist ikr ar fonk siyo nu ile bağ daşt ıraca k biçimd e yeniden
tanı mla nma sı gere kir. Klâs ik sistem de, bu amaç eşi t vergi geli ri elde
edec ek biçi md e yap ılac ak vergi ikâmesi tara fında n ger çek leş tiril me 
ye çalı şılm akt adı r. Tel âfi edici bir sistemde , özel harcama ların se
viye sini para sal anlam da değ iştirm eyen klâsik siste mde ki vergi ikâ 
mesi yeri ne vergi ikâm esin in ge lir dağılımı yönünde n ortay a çıkan
son uçla rını ince leme miz ger ekir (1!>). 13u koşulu yerin e geti rece k olan
verg i ikâm esi para sal veya reel anlamd a da olsa, vergi hasılatının
sevi yes ini de ğiş tire bilm ekt ed ir. Kamu kullanımı için tra ns fer edilec ek
kayn ak mik tar ı sa bit tutu laca ğın dan , şimd iki durumd a difer ansiy el
yansım a büt çen in açık veya artı kla bağlanm asını ger ekt irec ekt ir. Yan
sıman ın önem kazand ığı şimd iki bu durumd a, vergi ve para politik ası
yönü nde n başka yakl aşım lara başvu rulma sı gerek mekte dir.
Dife ran siye l yansım a bir defa bir biçim de yeniden tanıml anırsa ,
büt ün yansı ma soru nu yeni bir görün üm kazanır. Yansıma sorunu
şimd i is tik ra r pol itika sın ın alt er na tif pak etle rinin gel ir dağılımına iliş 
kin et kil er iyl e ilgi li olm akt ad ır (20). Bu ist ikr ar polit ikas ı pake tleri al 
te rn at if verg i sep etle ri, alt er na tif vergi sel parasa l kısıt lama lar ve ay
rıca diğ er po liti ka kom bine zyo nlar iyle ilgil i bulunm aktad ır. X ver gis i
nin Y ver gis ine ikâme edilm esin in gel ir dağılımı üzerinde ki etkilerin i
ölç eb ilec eğ imiz gib i; X ve Y verg ileri üzerine konula n parasal kısı tla
mala rın bir bir i yeri ne ikâme edilm esin in yol açtığı etk ileri ölçe biliri z.
Böyle ce, verg i yansım ası sorun u daha geniş kapsamlı bir görünü m
kaza nır. Bu nedenle, verg i yansıma sı sorunu kamu harc ama lariyle
sağ lana n kayn ak tran sfe rind en ayrı tutu lmam alıdı r. Böylece, vergi yan 
sıması, ist er verg i isterse başka pol itik a önle mler iyle olsun, isti kra r
pol itik ası nın al te rn at if karımalarının dife rans iyel yansımasını ilgilen 
dire n daha geni ş kapsa mlı sor unl ar içinde özel bir keyz olar ak ta 
nım lan ma lıdı r (21).
(19) Reel anlamda kamu harcamal arının sabit kalması gerektiğ ini belirlemek
ise konunun başka bir incelemesine olanak vermektedir. Bütün kaynakların yoğun
bir biçimde istihdam edilmemesiyle her iki kavram da özdeş anlama gelmektedir.
Buna karşın, işsizlik ve değişken fiyatla rın varlığında, her iki kavramın anlamı
değ işme kted ir ve bu durumda özel talebi reel olarak sabit tutmak daha yararlı
olma ktadı r.
(20) Yansıma benzeri bir kavrama Bent Hansen’in «Ett bidrag till incidenslaran», Economisk Tid skri ft, vol.56, no. 3, s. 195-213, 1954'de yazdığı eserinde rast
lanab ilir. Ayrıca bkz. Bent Hansen, Finanspdi tikens Ekonomiska Teori, Almqvist
ve VVİvsksell, Uppsala, Svveden, 1955, s. 97-101.
(21)
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C. BİR YANSIMA ÖLÇEĞİ
Yansımayı bütçe poli tika sınd a yapıla n özel değ işm eler in sonucu
ola rak ge lir dağılım ında neden olun an de ğiş ikl ikl er biç imin de tanı m
ladığımızda, gel ir dağıl ımın daki değiş me kavra mı ile neyi anlad ığımı 
zı tam olar ak belir leme miz gere kir. Belli bir kims enin duru mun da or 
taya çıkan değiş mele ri ölçm ekle işe başla yıp, bund an hare ket ede
rek, bir gruba uygulan dığı biçim dek i ge lir dağ ıtımı na ilişk in ölçü ler
üzerind e duraca ğız.
Bireyin Reel GeiirindekNpeğişmenin ölçülmesi
Bir değişim ekon omis inde herkes piyas aya iki ayrı biçim de bağ
lanma ktadı r. Kişi hizm etle rini satıp elde et tiğ i fiy at ile piyas anın kay
nak bölümü ; satın aldığı mal ve hizm etle re bir fiy at ödem esi zoru n
luluğu nedeniyl e, piyasa nın har cam ala r bölüm ü tar afı nd an etk ile n
mekte dir. Bütçe poli tika sınd a bir de ğiş ikli k yapıl dığın da kişi, piy asanın her iki yönü nün üzerind e neden oldu ğu etk ile ri dola ysiy le, ken di
ni değ işik bir pozisyo nda bulur. Özel duru ma bağlı ola rak , bütç e po
litika sınd a yapılan değiş meni n piyas anın kayn ak veya harcama bö lü
mü üzeri ndek i etk ileri nde n biri veya öbürü kişi üzer inde daha önemli
bir etki yar ata bili r. Bu ned enle, birey in duru mun da orta ya çıkan bütün
değ işik liği açık laya bilm ek için her iki etk inin de gözö nün de tutul mas ı
gere kme kted ir.
Kaynak Bölümündeki Değişmeler : Piyasanı n kayn ak bölüm üyle
ilgili olar ak birey, kişise l vergi oranın ın veya _ h7z7netlerinin~pfyasa de
ğerin in düşm ekte olduğ u bir duru mla kar şıla şab ilir. Verg i oranı ve
hizm etle rinin piyasa değ erin in düş tüğü her iki duru mda da birey in
hizm etle rinin karşılığı olar ak elde ede bilec eği net gel ir değ işm işti r
ve hizme t arzını bu değişm eye uygun bir biçim de ay arla yab ilec ekt ir.
Açıkla malar ımızı bas itle ştir me k için, kiş inin piyas aya gr ze ttiğ i tek üretim fak törü nün emek olduğ unu varsa yalım . Eğer, net ücr et hadd ine
W dersek, ws nin br üt ücre t haddin i ve t nin ise kişis el ge lir ve rgi 
sini göste rmes i duru mund a W = w g (1—t) eş itli ğin i yaz abi liriz . Şimdi,
raka mla rdan 1’in bütç e pol itika sınd an önc eki ve 2’nin ise bütç e po
litik asın da yapılan değişm eden son rak i durum u gös ter diğ ind e; w nin
w t den w2 ye yüks elme si için verg inin azal tıldığ ını düşü nelim . Bu
nun sonuc u olara k, arzo lunan emek veya w, w t den w2 ye değ işm ek
tedir. Örne ğimiz deki birey in paras al geli ri son uçta w 2W, — w,W, e
eşi t olma ktad ır. Reel geli rde ki değiş meyi ölçm ek için fa kt ör fiy atl a-

rınd aki değ işme yi şim dili k hesaba katma yarak , çalışıl an işgücü saa t
lerin i ve dol ayı siyl e ayla k kalınm ak isteni len duru mları gözönünde bu
lund urm amız gere kme kted ir. Hangi bazı seçti ğimi ze bağlı olar ak
w t -AW veya w2AW yi topla m gelird en düşmemiz gerek ir. Eğer, ücret
had dind eki artı ş w, ilk devr esin deki çalışılan saat lere göre değe rlen 
dir ilm işs e (veya ay lak lık tak i düşme de w2 üzerinde n değ erle ndir ilmi ş
se), reel gel irde ki değişm e;
AR = w 2W 2 - w,W, -

w2AW

=ı AwW,

(10—1f) t22)

ye eşi t olm akta dır. Eğer, ücre t haddin deki artış, ikinc i devre olan W2
deki çalı şıla n saa tler e göre (veya ayl aklı kta ki düşme w, üzerinden)
değ erle ndi rilm işs e, reel geli rde ki değişme;
AR = w 2W2 - w,W, — w,AW = AwW2

(10—I s)

ye eşi t ola cak tır.

n

w, = W2 olması için işgüc ü arzının sab it olması gereki r. Aksi
tak dir de her iki ölç ek birb irin den fark lı olac aktı r. Bu ölçekle rden bi
risi nin seçi mi keyfi olma ktad ır. Emek arzınd aki artışın net ücret
düze yind eki yüks elme ye bağlı olduğu nu düşüneli m. Bu durumda
Aw W ,, w deki bir artı ş sonu cu olar ak çalışan kimsenin ücre t had
din dek i artı ş yeri ne kabul edeb ileceğ i götü rü geli rler inin değeri nin
dah a düş ük olmas ına yol aça cak biçimde , gerçe k kazancını azaltır.
Böyle bir durum , w 2 in w2 ye dönüşm esi nedeniyl e kişinin W! ve W2
ücr et düze yine geçm esine yol açtığı için ortay a çıkma ktadır . Öte yan 
dan, w deki bir artış ın sonuc u ola rak yine bireyi n ücret yerine kabul
ede bile ceğ i göt ürü ge lir artışı ile ilgi li olar ak AwW2 , gerçek artışı ol 
duğ und an daha fazla göst erm ekte dir. Böyle bir sonuç ise, W2 , VVj e
dön üşü rke n birey in W2 den W, e hare ket etmesi sonucu olar ak or ta
ya çık mak tad ır. Aynı zamand a, w deki düşmen in bir sonucu olara k
ger çek gel irde ki azalışı AwW, daha yükse k ve AwW2 ise daha düşük
bir düze yde yan sıtm akta dır. Eğer, yüksele n ücr etle r nedeniyle çal ı
şılan saa t sayısı azalıy orsa, bütün bu keyzlere ilişki n olara k ileri sü
rülen peşin yargı ters ine işlem ekte dir. Ücret arttı rılm ası ve düş ürü l
mesi aras ında yap ılac ak seçim, endeks sayılar ı esas alındığınd a çö
züm lenm esi güç bazı sor unl ar orta ya çıka rır ve bu durumda keyfi
bir seçi m yapılm alıdır .
f22) Eşitlik numarasının sonundaki f, ilk dönem bazını; s ise ikinçi dönem
bazını gösterm ektedir.
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Harcamal ar Bölümündeki Değ işme ler: Piyas anın har cam alar bğlümünde bire y mal ve hizme t fiya tlar ının de ğiş tiğ i bir duru mla karşı
karşıya gele bilir . Değişen fiy at la r ya tale bin artm ası nedeniyle fak 
tö r ma liye tler inin yükse lmes i veya piyasa fiy atl arı ile fa ktö r maliy et
leri arasına bir harca ma ver gisin in girm esi nede niyle orta ya çıka bil
mekte dir. Böylece, fiy at yüks elme sinin nedeni ne olu rsa olsun birey,
belli bir paras al gel irini n sevi yesi ni daha önce açı kla nan reel anlam 
da olmak üzere devam etti rm ek iste yec ekt ir. Durumu daha da bas it
çe orta ya koya bilm ek için, sadece X ve Y ile gös ter ilen iki tüket im
malının varlığın ı ve kişin in bütün ge lirin in bu ma llar için harca ndığ ı
nı düşün elim. Bireyin tas arr ufa ilişk in dav ran ışla rı ise daha sonrak i
açı klam ala r sırasın da gözön ünde bul und uru lac akt ır. Şimd i, vergiden
sonr aki paras al gel irin değiş meden M = w,W, ola rak sab it kaldığ ı
nı ve buna karşıl ık, X ve Y malla rının fiya tlar ının değ işm ekte oldu ğu
nu varsaya lım.
a
Eğer, fiy at ta ki değişm e ilk döne mdek i mal mi kta rla rı yönünden
değ erle ndir ilirs e, net ge lir sevi yesin deki değişm e;
AR = APXQ,X + APy Q /

'

(10—2f)

ye eşi t olma ktad ır. P = Pj — P2 olup, bu neden le fiy at ta ki bir azalma
durum unda, net ge lir po ziti f bir büy ükl ükt e ola cak tır. İlk devred eki
mik tarl arın a göre ağırl ıklı fiy at end eksl eri P, ve P2 ile gö ste rild iği n
de, (10—2f) eş itliğ i :
(10—3f)
biçim inde yaz ılab ilir J23).
Eğer, fiy atl ard ak i değişm e 2 nci devre nin mi kta rla rı yönünd en
değ erle ndir ilirs e, A P =P 2 — Pj olması nedeniyle, fiy at ta ki bir düşme
duru mund a net geli rdek i değiş meyi :
t23) (10-2f) deki eşitliğ i yeniden aşağıdaki eşit likle r biçimind e yazabiliriz.
A

R = Pxx Q xx - P2X Q xx + P / Q / - p / Q /

AR = ( P / Q 1X + P / Q / )

p2x q xx

veya

+ p/ q / \

’p / ç j / + P / Q / /

Parasal gelir M, sabit varsayıldığında n, bu eşitli k (10-3f) ye indirgen mektedi r.
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- A R = APXQ 2X + APy Q /

(10—2s)

biç imin de ne ga tif bir büy üklü k olar ak elde ederiz. Pj ve P2 nin ikinci
dönem mikta rlar ı yönü nden ağırlı klı fiy at ende ksler ini göst erdiğ i bir
durum da :
(10—3S)

M
eş itli ğin i elde ede riz (21).

Yuk arıd aki her iki açık lama biçim i de birb irind en fark lı olup, ay
rıca bun lard an hiç biri si gerç ek durumu yansıtmaz. Birin ci dönem
ağır lıklı fiy at end eks lerin in kullan ımı, fiy at yüksel mesi sonucu olarak
karş ılaş ılan ge lir kaybını fiy at artışı yerin e bireyi n ödemek istediğ i
göt ürü bir ver gin in oldu ğun dan daha fazla göst erilm esine yol açar.
Buna karş ılık, fiy at ta ki düşm enin yol açtığı gerçe k gel ir veya bireyin
elde etme k iste diğ i göt ürü gelir, bu form ülas yon ile olduğun dan da
ha az ola rak gös ter ilm ekt edi r. Öte yandan, ikin ci döneme ilişki n ağı r
lıklı end eksl erin kulla nıldı ğı duru mlar da, fiy at yükselm esinin neden
oldu ğu ge lir kaybı oldu ğun dan daha düşük ve fiy at düşmesin in se
bep oldu ğu ge lir artışı daha fazla görü lme kted ir. Böylece, her iki
duru mda da AR old uğu nda n daha fazla göst erilm ekte dir.
Toplam Değişme : Şimdi, M nin sab it bir değeri göst erdiğ i var 
sayımını bır aka rak ve piyasa nın her iki yönüy le ilişk ili olara k birey
üzer inde ki etk ile rin i bir leş tiril ere k, reel geli ri veya AR deki topla m
değ işme yi bul abi liriz .
Biri nci devre ye ilişk in mikta r ve ağırlık lı fiy at ende ksleri ni kul
lan ara k ve (10—1f) ile (10—2f) eş itlik ler ini birle ştire rek,
AR - -Â w W , + APXQ,X + APy Qıy

(10—4f)

eş itli ğin i yaz abi liriz . Bu eş itlik ayrıc a :
f24)

(10-2s) eşit liği yeniden aşağıdaki gibi yazılabilir.

- A R = P2 X Q2X - Pt x <3 / + P2y Q / - P / Q /

veya

böylece (10-3s) ye indirgenm ektedir.
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AR = w2Wj - P /Q 1X - P2y Q,y

(10—5f)

ola rak (M ) veya fiy at ende ksle ri cins inde n ise,
AR =
\ W,

Px /

(10—6f)

w W

ola rak yaz ılab ilir (26). Pj ve P2 ikin ci devre mal mik tar lar ına bağlı ola
rak elde edilen ağı rlıkl ı fiy at end eks lerid ir.
İkinci devre mal mik tarl arın ı ağır lık ola rak ala rak ve (10—Is)
ve (10—2s) eş itlik ler i birl eşt irile rek ,
-A R = - A

w W2

+ AP x Q 2x -

APy Q2y

(10—4s)

eşi tliğ i yaz ılab ilir (27). Aynı eşi tliğ i ayrıca,
- A R = w,W 2 — P,XQ 2X - P /Q 2y

( 1 0 - 5s)

ola rak yazı labil ir. Veya endks cins inde n
AR = (
'

P2

— 1 ) w 2W2
w2 /

(10—6s)

(25) (10-4f) nolu eş itli kte , —a w W, = W2W 1 — w I W l de ger i yer ine kon ular ak
ve (10-5f) nolu eş itli kt e son ra gelen eş itl ik ola rak
AP X Q ,x + AP y Q , y = P, x Q , x - P2X Q , x + P / Q / - P2 y Q , y
elde edi lir.
P)

P*

-

Pt

P2x Q , x + P2y Q, y
Pj x Q j x + P / Q /

"

p 2x Q t x + P2y Q , y
w, W,

den böyle ce,
P / C V + P2y Q ı y = w2 W, —
eş itli ği elde edil ir.
(27)

(10-45) nolu eş itli kt e
— a w W2 = —w2 W2 + w, W 2

ve

AP X Q 2x + AP y Q 2y = P2X Q 2x - P / Q2x + P2 y Q 2y - Pj y Q2y
ikâm e edi lere k, (10-55) nolu eş it izler.
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ola rak ya zıl ab ilir (2Ö). Her iki durum da da reel geli rdek i artış doğruda n
doğ ruda n doğ ruya ücre t hadd inde ki değişme ye bağlı olara k ve fi 
ya tta ki deği şme yle ters oran tılı olar ak değiş ecek tir.
Daha önce be lirt ild iği gibi, geçmi ş döneme ilişk in ağırlık ların
kulla nılm ası ücr et ve fiya tla rda ki birle şik değiş mele rin sonucu ola 
rak birey in karş ılaşt ığı zararı olduğ unda n daha az, fak at elde ettiğ i
kazancı ise, oldu ğun dan daha fazla göste rmek tedir . Ancak, bu açı k
lama lard a birey in kaçı nab ilec eği vergi yükü ile satın alınan mal veya
arze dilen mal mik tarl arın da yapı laca k olan düzenle melere bağlı olarak
elde edilen ge lir artı şlar ı hesaba katılm ama ktad ır. Bu nedenle, varılan
son uçl ar old ukç a kötü mse rdir. Buna karşın, ikinc i döneme ait fiya t
artı şla rı esas alınd ığınd a net geli rin fazla veya noksan gös teril diği
dur um lard a ise, ters son uçla rla karşıl aşılm akta dır. Her iki önlem türü
aras ında man tıki bir seçim sözko nusu olmadığı ndan, bunlar aras ın
da keyfi bir seçim yapılm alıdır.
Teo rik olar ak, mük ellef e sor ula cak aşağıd aki soru ile daha ger
çekç i bir çözüm tarzı bu lu na bi lir : w, px ve py deki belli değişm e
leri ort ada n kal dıra cak göt ürü verg iyi ne kada r ödemek istersi niz?
Böyle bir soru ya ver ilec ek doğru bir yanıt bizi gerçek bir çözüme
ula ştır ma kla bir likt e, anc ak bu tü r bir çözüm biçim i piyasa meka
nizmas ının işley işine uygun ola rak elde edilemez ve böylece kav
ramın uy gu lan ab ilirl iği söz konusu olamaz. Her ne kadar, gelir deki
değişme ye ilişk in tanımım ız sadec e doğru bir çözüm için yaklaş ık bir
son uç verm ekte yse de, anca k böyle bir tanım gözlem lenebilen detcılarda n elde edil ere k ölçü lebi lme kted ir.
Bazı Güçlükler
Şimdi, ba sit leş tiri ci bazı varsa yımla rımızd an vazge çebilir iz. Yuka 
rıda ki mod elim izde kola yca başka malları ve işgücü gelirin den başka
(20)

P3
p

ı

=

Bu durumda,

P / Q / + p/ o^ y _
p

ı* Q 2 x +

p ıy

w2 W2
Pj* Q 2 x +

p ıy

Q/

veböylece,

P / Q / + P / Q / = w2 W,
^2
(10-5s) nolu eşitliğ in sağ tarafınd a yapılan ikâme sonucu olarak (10-6s) nolu
eşitl ikeld e edilir.
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olmak üzere diğe r fak tör ge lirle rini de kat abi liriz . Eğer, sermaye
geli ri bir rant olar ak düşü nülüy orsa , W !, ve W, nin mik tar lar ı ay
laklık nedeniyl e elde edilen bir gel irin karşıl ığı olm aya cak biçimde
belir lenm elidir . Eğer, risk durumu hesaba katılırsa , rese rv edilen bir
talep durumu ortay a çıkar.
Başka bir karışı kİ tk, tas arr uf duru mu gözö nünd e bu lun du rul du 
ğunda ortaya çıkm akta dır. Şimdi ye kad ar herh ang i bir devre için,
wW„ = Pnx Q„x + Pny Q„y eşi tliğ ini öng ördü k. Klâs ik modele ta sa rru f
lar sokul duğund a, yapılan tas arr ufla rın serma ye mall arını n satın alımında kulla nılac ağı var say ılm akt adı r (2!l). Son olar ak, elde tutu lan
para balans ları ve ala cak lar modele sok ular ak, ree! kıy me tler üze
rindeki etk ileri gözön ünde bulu ndu rulm alıdı r. Anc ak, ana lizi karışık
bir görünü me sokan bu ve diğ er fa ktö rle r şim dili k göz önün de bulunduru lmam akta olup, tartı şma larım ız iler led ikç e hesaba kat ılac akt ır.
Bütçe Politikasında Yapılan Değişmeden Önce ve Sonraki
Kişisel Gelir
Şimdi, herhan gi bir kişin in gel irin dek i değ işm eler in bu ölç üm ü
nün ötesin e gidere k, gelir deki fark lı değ işme lerle karş ılaşm a du ru
munda olan ve başl ang ıçta ki ge lir düzeyi birb irin de n değ işik olan
bir grup kimse arası ndaki geli r dağılım ına ilişk in değ işm eler i be lir 
telim (').
Bireysel gelir deki değişm enin ölçü sünü gel işti rm ek için ilk adım
olara k değişmede n önce ki ve sonr aki ge lir düz eyle rinin sa pta nm a
sına olana k sağlam alıdır. Başka bir deyişle, sadec e AR yi deği l fak at
ayrıca, reel gelir in başl ang ıçtak i seviy esini göst eren R, ile en son
seviyes ini göstere n R2 değe rleri ni belir leme miz gere kir.
Gelirde ki veya AR deki değiş meni n başl ang ıç dönem i m ikt ar 
ları cinsind en ölçü ldüğünü varsay alım. W nin birey in pot ans iyel iş-*()
I29)

Bkz. s. 381.

(*) Yansıma ölçeğimiz reel gelirdek i ölçü leb ilir değ işikli kler i ele almakta dır.
Farklı kimseler tarafından elde edilen reel gelirdek i değişmeleri n refah düzeyle
ri de aynı değişmelere nedn olup olmadığına ilişkin olarak yöneltile n soruyu
cevapsız bırakmaktayız. Bununla birlikte , bir ilgi duyma meselesi olarak gelir
dağılımında ortaya çıkan değişmeleri gerçekten gözönünde bulundurduğu muzda,
sosyal veya kişisel fayda kavram yönünden her ikisi açısından da, bir anlamda
kişilera rası fayda karşılaş tırmalarını n yapılabi leceği görüşü kabul edil ebili r (Bkz.
S. 109).
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gü cii arzını, W, in fiile n çalışı lan mikta rı ve W —W, in ise, emeğe
olan rese rv tale bi gös terd iğin den R, in değeri ni;
R, = P1XQ1X + PrvQ,y + (W -W 2) w,

.

(10—7f)

ola rak bulur uz. Her neka dar, W kolayc a gözle mlen ebilec ek bir de
ğişke n olmas a da, değ erin in gürıde 8 saa tlik işgüc üne eşit olduğun u
söyl eye bilir iz. Belli bir döne min reel geli rinin belir lenme si için böyle
bir varsa yıma daya nılm ası gere kme kted ir. (10—5f) nolu eşi tlikl e be
lirle nd iği biçi md eki AR nin değ erin i ekleyer ek, AP nin fiya tta ki düş 
me sonu cu ola rak P, —P2 biçim inde ki poz itif bir değeri göst erdiğ i
R2 ~ w,W + APXQ,X + APy Q,y + AwW,

(10—8f)

eş itli ğin i elde ederiz. Başka bir deyişle bütçe polit ikası nın uygu la
masın dan son rak i gel ir; değ işik likt en öncek i potan siyel parasa l gelir
artı fiy at düşm esi ned eniyl e elde edilen kazanç veya /eks ı fiya t yük 
selm esi ned eniyl e elde edilen kayıp, a rtı net ücre ttek i yükselm enin yol
açtığ ı ge lir artışı ve ya /ek si, net ücr ette ki düşmenin neden olduğu
ge lir azalışı ola rak form üle ed ileb ilir (30) : Net ücre t haddin deki de
ğişme çalış ılan ilk işgü cü saa tler ine ve fiy at değ işik liği ise, ilk dev
rede satın alınan mal mik tarl arın a uygulan mıştır.
(30) Alte rna tif olarak, R yi ikinc i devre fiyatla rı yönünden ölçebiliriz. Bu
durumda R, ye dayanan gelirin değişiminin önceki seviyesini esas alarak ölçüme
başlay abiliri z. R, nin değeri :
R2 =

Q 2 x f y + Q 2y

p iy

+ (W - w 2) w 2

(10-7S)

ye eşitti r. Bu değerden, (10-4 5) ile tanımlanan biçimdeki gelir değişimi olan R yi
düşerek,
R, = w, W + A p x Q , x + P-v Q / - iw W :!

(10-8S)

eşitli ğini elde ederiz. Fiyatt aki düşme nedeniyle AP = P2 — P, ve dolayısiyle ne
gati f olduğund a bu eşit lik yazılab ilmekted ir. Başka bir deyişle değişiklikte n önceki
ilk reel gelir değişmeden sonraki potansiyel parasal gelir; fiyat taki bir düşme
nedeniyle kaybedilen geliri n düşülmesi veya fiyat artışıyla elde edilen kazancın
eklenmesiyl e ve ayrıca net ücret teki yükseliş ve azalış nedeniyle elde edilen
kazancın eklenmesi ve kaybedilen gelirin düşülmesi veya fiyat artışıyla elde
edilen kazancın eklenme siyle ve ayrıca net ücretteki yükseliş ve azalış nedeniyle
elde edilen kazancın eklenmesi ve kaybedilen gelirin düşülmesiyle bulunur. Ücret
haddind eki değişme son devredeki çalışılan saatlere ve fiyatt aki değişme ise
aynı dönemde satınal ınan mal mikta rların a uygulanmaktadır.
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Yansımanın Geniş Kapsamlı Bir Ölçümü
İki kişiden oluşan bir toplu mda büt çe po litik ası nd aki çeş itli de
ğişme lerin yansıması, AR veya Rz/R , in orta ya çıkan değe rlerin in
basitç e karş ılaşt ırılm asiy le ölç üle bili r. Birden çok kişide n oluşan bir
toplumd a ise, bütçe pol itika sın dak i de ğiş ikl ikl eri n her bir kimsenin
geli r dağılımı pozisy onunda neden oldu ğu de ğiş ikl ikl eri ölçm ek ola
naksız veya gere ksizd ir. Bu nedenle, nüfusun bazı gru plar a bölü n
mesi gerekir. Ancak , burad a orta ya çıkan sorun, sözk onus u edilen
grubun nasıl belir lenec eği ile ilgil i bul unm akt adı r
Klâsik ikt isa tçı lar ana lizle rind e bu grup ları n oluş turu lma sını , «ge
lir dağılım ındaki paylaşma» veya fa ktö r ge lirle rin in türü ne göre ya
pılmasını öng örm ekte dirle r. Bu nedenle, vergi yansım asına ilişkin
tart ışm alar verg ilerin ücret , kâr ve kira üzer inde ki yansım ası biç i
minde ele alınmı ştır. Klâsik ikt isa tçı lar yönü nden yansım anın bu
biçimd e ele alınması iki yönden ilgi çek ici bulu nmu ştur . Bunla rdan
birin cisin e göre, çeş itli fak tör ler in fark lı ilke lere bağlı ola rak fiya tlandırılması nedeniyle yapılan grup land ırma an ali tik açıda n güve 
nilir ol m uş tu r) 31). İkinci nedene göre, ise, topl umu n 18 in ci asrın
ilk seneler inde kap itali st, ağa lar ve işç iler biç imin de sınıfla ndırılm ası
İngil tere' deki sosyal taba kala şma nın old ukç a açık bir görün ümün ü
verdiğinden, böyle bir grup landı rma sosya l açıdan da ilgi çek ici bu
lunmuştu r.
Ders kitap ları fak tör fiya tlan dırı lma sı teo risi ni gel ir dağılım ı yö
nünden ele alırla rken, klâs ik yakla şımın ye ter liliğ i çe şitl i açıdan
önemsiz olmaya başlam ıştır. Daha da ge ne lleş tiril mi ş fa ktö r fiyatlandırılmas ına ilişk in teori nin ge lişt irilm es ine bağlı olar ak, çeş itli ge
lir gruplar ı üzerin deki bütçe pol itik ala rın ın yansı ması konu sund a ya
pılan ayırım, an alitik yönden olan ke sin liliğ inin önem li ölçü de aza l
masına yol açtı. Ayrıca, fa ktö r paylar ı tara fınd an tayi n olun an gelir
dağılımının da önemi azaldı. Öte yandan, bütü n işç iler in en az geçim
düzeyind e yaşad ıkları ve ran tiye rler in devaml ı ola rak arta n kirala rın
nime tlerin den yar arla ndık ları biç imin dek i - b ir zam anl ar geç erli olsa
da - bir görüş artı k pek savunu lamaz.
İşgücün ün elde ett iği ge lirle r öze llik le daha geniş bir açıdan
ele alındığın da, ge lir dağılımı ölçe ğini n alt ve üst der ece lerin de çe
şit li kayn aklar dan elde edilen gel irle rin yer aldığı veya kişi leri n çok
çeş itli kayn akla rdan gel ir elde etm ekte old ukla rı gör ülür . Bu durum (31 )
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da gel ir dağ ılımı nda ki deği şme lerin yansıması fak tör paylarına göre
değil, fak at ge lir dil iml erin in büyü klüğü ne göre belir lenm elidir . Öte
yanda n, gel ir dil imler inin daha da üst kısımlarına doğru çıkıldı kça;
ge lir kayna ğı olar ak, ücre t gel irle rini n payı gidere k azalırken, ser
maye ge liri payının gider ek artm akta olduğun u belirtm eliyiz .
Yansım anın klâ sik leri n ileri sürd ükle ri gibi fak tör paylarına göre
deği l de, gel ir dil iml eri ne göre ele alınması sonucu olara k ortay a
çıkan bu değ işik lik, anal izi bazı yönle rden güç leşt irirk en, ancak bazı
yön lerd en de yar arlı olm akta dır. Kayn aklar bölümünd en elde edilen
ge lir düze yinde ki değ işm eler le ilgile ndiğ imiz de de fak tör payları ile
ilgi li olan teo riyi esas almam ız gere kme kted ir. Herhangi bir geli r di
limi nde ki kim sele r tara fınd an arzolu nan fak tör hizmet leri homojen
olma dığın dan, bu hizm etle rin bedeli fiy at teo risi tarafı ndan saptanamaz. Biri nci adım olara k, klâs ik görüş ü esas alırsak, fak tör pay
ları tara fınd an büt çe pol itik ası nda ki değ işik likle rin geli r dağılımını
nasıl etk ile dik ler ini belir leye lim. Ancak , bundan sonra bu değ işik 
likl eri ge lir dil iml erin e göre ge lir dağılım ında yapıla cak olan düze n
leme lere uygu lama mız mümkü n olac aktı r. Bu ikinc i adım, geli r kay
nak ları bileş imi ile ge lir dili mle rini n yapısı arasında ki gözlemlenen
iliş kil ere day ana bilir . Örneğ in, ücr et payını azalta n bir vergi yüksek
ge lir dilim leri nde n çok, düşü k ge lir dilim lerin de yer alan mük ellefl er
üzer inde etk ili ola cak tır. Kâr payı üzerine düşen diğe r verg iler ise,
düşü k ge lir dili mle rind en çok yükse k ge lirl iler üzerinde etk ili ola
cakt ır.
Harca ma veya kullan ım bölüm ünden doğan geli r keyzindeki de
ğiş me lerl e ilgil i olduğum uzda , sorun u fak tör payların ı esas alan teori
yar dım iyle tartış mam ıza gerek yoktu r. Aksin e, gelire oranl a göz
lemlen en bütç e tür ler ine dayanan, gel ir dilim leri nin büyük lüğü ta 
rafı nda n belirl enen yansım anın doğru dan doğru ya araştırılm ası yo
lunda iler leye bilir iz. Çalışma giys isi gibi zorun lu mal lar üzerine ko
nulan bir vergi, düşü k gel ir dilim leri nde bulunan tük eti cil er üzerine
ağı r bir vergi yükü nün orta ya çıkması na neden olurke n, yüksek
ge lir lile r üzerin de ha fif bir verg i yükün e neden olmak tadır.
Yansıma, gel ir dil iml erin e göre gel ir dağılım ındaki değişm eler
biç imi nde tanı mla nac ağın dan , eş itlik katsa yısının belirle nmesi yö
nünde n benze r kavra m kul lan ılab ilir. Bununl a ilgili olara k (10-7f)
eş itli ğin de tanım landığı biçim de, ge lir unsu rların ın gelir in büy üklü 
ğüne göre sırala ndığ ını varsay alım. Şimdi, belli bir miktar ın üzerinde
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gel ir elde edenler in yüzdesi gibi, belli mik tarı n üzerinde ge lir elde
edenle rin topla m gel irle rini yüzde ola rak hes apl aya bilir iz. Böyle bir
durum, Şekil (10—1) deki Lorenz Eğri siyle orta ya konm uş bulun up,
dikey eksende gelir in küm üla tif yüzde ki ve ya tay eksen de ise geli r
elde edenlerin sayısı küm üla tif yüzde ola rak gös teri lme kte dir .

Şekildek i CDE eğrisi, gelir in OM yüzde sini, nüfu sun en az yüz 
de OF kadarının ve gelir in OM yüzd esini ise, yine nüfu sun en az
yüzde OE kadarının vb. elde ett iği ni gös tere cek biçim de çizile n ve
bütç e polit ikası nda değ işik lik yapılm adan önc eki baş lan gıç tak i gel ir
dağılımını belirl emek tedir. Bütçe pol itika sın da yapıla n bir de ğiş ik
likte n sonra ki geli r dağılımını göst eren eğri ise OG Bd ir. Böylece,
bütç e polit ikas ında değ işik lik yapı lmad an önce ki eş itli k katsa yısı
ODB A/O BA ve sonr aki ise OG BA /OB A oran ları ile gös teri leb ilm ektedi r. Her iki eş itlik katsay ısının oran ı veya OG BA /OD BA büt çe po 
litika sınd a yapılan değişm enin ge lir dağılımı üzeri nde neden oldu ğu
değ işik liği veya yansımayı gös term ekte dir. Eğer bu oran 1'den bü
yük ise, bütç e polit ikas ının yansıması arta nor anl ı, 1'e eşits e yansım a
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düz oran lı veya nöt r; 1’den küçü kse yansıma azalan oranlı olm ak
tad ır (32).
Bu genel yakl aşım ı şimdi bütç e değ işikl iğind en önce ki ve son
raki, evve lce tanı mlad ığım ız ge lir kavra mları na uygu layab iliriz. Böylece, (10—7f) nolu eş itli kle tanım landı ğı biçim de eğer E,, bütçe
po litik ası nd a de ğiş ikl ik yapılm adan önce ki Rt cinsin den geli r da
ğılımına uygu lana n eş itli k katsay ısını; ve E2 , bütçe politik asınd a
de ğiş ikl ik yap ıldı kta n son rak i R2 cinsin den gel ir dağılımına uygu 
lanan eş itli k kats ayısı nı gös term ekte ise, bu durumd a gel ir dağıl ı
mınd aki deği şme veya yansıma 0 < E2/E j
1 olar ak ölçü lebil ir. Bu
glo bal ölçü, ge lir dağıl ımına ilişk in bütün duru mlar da uygu lanab ilir.
Böyle bir ölçü yet erli olm aya bilir . Çünkü, bütçe polit ikas ında yapılan
de ğiş ikl ikl er bütü n eş itli k katsa yısının değişm emesin e yol açab ilir.
Anc ak, eş itli k kats ayıl arın ın değiş medi ği geli r dilim leri arasında
önem li değ işm eler e neden olu nab ilir. Örneğin, ODE ile göste rilen bir
ge lir dağılımı yer ine OHB eğr isiy le göst erilen başka bir gel ir dağı 
lımı duru mu orta ya çık abi lir. Bu nedenle, gel ir skalası nda örneğin
% 10'luk dili ml er ara sınd aki değ işme leri göst erec ek biçimde daha
iyi ölç üle re ihti yac ımı z vard ır. Global yansıma için gerek li bilgi veri
iken, daha ayrı ntılı ölç üle r kola yca elde edile bilir.
Yansıma ve Hasıla Etkileri
Yuk arıd a ele alına n yansıma ölçüsü , özel kullanım a ayrılan ge
lird ek i değ işm eler le ilgili bulu nma ktad ır. Ancak, bu ölçü özel kul 
lanım için mev cut olan ge lir seviy esi ile ilgil i bulunm amak tadır. Veya,
dah a doğ ru bir biçi md e açık lam ak gereki rse, milli gelirin yeniden
dağ ıtım ına ola nak ver diği ölçü de bu ölçüle r, gel ir seviye sindek i de
ğiş me lerl e ilg ili bulu nm akta dır.
Kamu kullan ımı için tah sis edilen kayna k kullanım ında ve reel
ge lir sevi yesi nde b ir değ işik liğe yol açm ayac ak biçimde , Y vergis i
yer ine X ver gis inin ikâme edi ldiğ ini düşüne lim. Ancak , bu ikâme du(22) Yansımanın bu ölçüsüne ayrıca artan oranlılığın bir ölçüsü olarak da
bakı labil ir. Artan oranl ılığın genel ölçümünden yansıma ölçümünün farklı olması,
sadece (Bkz. s. 121) artan oran yapısının ölçümü durumunda ortaya çıkmaktadır.
Yuka rıdak i ölçü sadece yasal vergi oranl arının yapısına değil fakat ayrıca gelir
seviyesi, geli r dağılımı ve bunun neden olduğu uyum mekanizmasının tamamına,
bağlı bulunm aktadı r. Ayrıca bkz. R. A. Musgrave ve Tun Thin, «Income Tax Progression, 1929-48»» Journ al ve Politic al Economy, vol. 56, no. 6, s. 510, December,
1948.
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rumunda özel kullanım için tah sis edil ece k olan ge lir seviy esind e
ve dolayı siyle üretim düzey inde bir de ğiş ikli k ola bili r. Klâ sik sis 
temde böyle bir değ işik lik, tek no loji üzer indeki et kil er veya kayna k
kullan ımında ki etk enl ik yolu yle orta ya çık abi lme kte dir. Eğer hasıla
kavramı, daha önce beli rled iğim iz ge lir kavra mı ile tu ta rlı bir bi
çimde tanımla nmışsa , bunun sonuc u ola rak özel kiş iler için R veya
R2/R t in değe rinde bir artı ş kay ded ilec ekt ir. Gel ir skal asın ın çeş itli
nokt alar ında ki R2/R L in nisbi ora nlar ına bağlı ola rak eş itli k katsayı sı
da artar, azalı r veya değişm eden aynı kal abi lme kte dir. Anc ak, sonuç
ne olursa olsun yansıma kavram ımız herh angi bir gü çlü kle kar şıla 
şılmadan hasıla daki deği şme lerin oldu ğu dur um lara uy gu lan abi lmek
tedir.
Bütçe poli tika sınd aki değişm enin gayr i irad i işsi zlik durum unu
etki leye bild iği telâ fi edici sistem de bir sorun orta ya çık ab ilir. Milli
geli r kavramımızın temel özel liği nede niyle ayl aklı k car i ücr et se
viyesine göre değ erle ndir ildiğ inde n, belli bir ücr et düz eyin dek i işgücü
arzında ki deği şme ler reel gelir i veya hasılayı değ iştir mez . Bu görüş
gayri iradi işsiz liğin olmadığı bir duru mda geç erli olm akl a birl ikte ,
telâ fi edici siste mde ki gayri iradi işsi zliğ in neden oldu ğu hasıla
artışı veya azalış larını hesaba katm ama ktad ır. Bu neden le, Keynezyen hasıla etki lerin den ortay a çıkan kaza nç ve kay ıpla rı gözö nünde bulu ndur acak biçim de yansıma ölçü müz ü aya rlam amı z veya to p
lam tale p ve istihd am seviy esini sa bit tut ab ilm ek için dife ran siye l
yansıma olar ak tanım lanan terim üzeri nde durm amız ger eke cek tir.
Bu tür aya rlam alar yap ılab ilir ve yansıma ölçe ğim iz hasıla de
ğiş iklik leri nin ortay a çıktığı bir durum a uyg ula nab ilir. Büt çe po lit i
kasının yol açtığ ı değişme böylece, hası lada ki deği şme veya yan sı
ma ve gelir dağıl ımiyl e ilgil i bir ölç üm ler ser isi biç imi nde tan ım la
nabil ir. Bundan başka, bu iki ölçü ile ilg ili ola rak çözü mle nme si ge
reken daha önemli bir güçl ük kalm akta dır. Hasılan ın değ işm ediğ ini
öngö recek biçim de ne tek nik düzeyde veya ayl aklı k sevi yesin de, ve
ne de kamu kullanım ı için tra ns fer edilen kay nak lard a her han gi bir
değ işik lik olduğ u durum u gözö nünd e bulu ndur alım . Böyle bir va r
sayım için, hasılada değişm enin olmadığ ı bir duru mun varlı ğı öng ö
rülm elidi r. Buna karşın, daha önc eki say fala rda da ölç üld üğ ü bi
çimd e kişise l kaza nçla r topla mını n yine kişis el kay ıpla r topl amı na
eşi t olduğ u durum un varlığı gere kli değ ildir . Başka bir deyi şle, ge lir
dağılım ına ilişk in değişme leri ölçm eye uygun bulu nan kişi sel ka
zanç ve kayıpl arın ölçü lmes i sürec i, topl am has ılad aki değ işm eler in
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yete rli bir biçi mde ölçü mü için bu prosü dürü kolayc a bir geçiş yön
temi ola rak uygul amam ıza olan ak vermez. Diğer tara ftan, daha ön
ceki say fala rda ölç üld üğü gibi, kişisel kazan çların kayıp larda n olan
fazlal ığı hası lada ki değiş mey i veya topla m kaza nçta ki değişme yi ölç 
mek yönü nden yet erli bir ölçü deği ldir. Sorunun teme linde ki güç 
lükler , bas it bir çözüm elde etmeye olanak verme mekted ir.
D. VERGİLEM EYE İLİŞKİN DİĞER YANSIMA VE KAYMA
KAVRAM LARI
Sıra şimdi, verg inin yansıma sı ve kayması teri mle rinin diğe r belli
anla mlar ı ile yuk arıd aki açıkla mala rımızı karşı laştır maya gelm ekte 
dir. Bu kon uda ki lite rat ürü n geniş bir taramasının yapılması için
herh ang i bir gay ret sar fed ilme mek ted ir. Buna karşılık, konunun genel
açı klam alar ı içinde bizim kavram larımı zın yer alması kısa bir karş ılaş
tırma ile kol ayla ştır ılm ış olac aktı r.
Yansıma Kavramı
Yansıma kavr amın a ilişk in açık lamal arımı z konusu nda çok idd ia
lı olmad ığımız ı umar ak, kavram a gerçek anlamının verilm esi kon u
sun dak i diğ er yaz arla rın bir çok giriş imle rind e yer alan önemli nok
san lıkl ar üzerinde durm amız gere kece ktir. Yansıma terim i genel ola 
rak; «vergi ve benz erleri nin» paras al yükünü n «doğrudan doğruya»
veya «en son» ola rak bir kimse üzerinde kalması durum unu gös ter 
me kte dir (33). Yansıma olayı, verg inin belli bir kısmının ilk defa öden(33) Bkz. Edwin R. Seligman, The Shifting and Incidence of Taxa!ion, 4 üncü
baskı, Columbia University Press, New York, 1921, bölüm 1. Seligman’ ın bu bö
lümü daha sonra Richard A. Musgrave ve Cari shoup un (edt) yayınladıkları;
Readings in the Economics of Taxation, American Economic Association, Richard
D. Irwin, İne., Homevvood, III, 1968'de yeniden yayınlanmıştır. Seligman verginin
yansıması ile mükelle f üzerindeki baskısı arasında ayırım yapmaktadır. «Yansıma,
vergi yükünün en son mükellef üzerine yerleşmesi» (s. 1) olarak tanımlanırken;
vergi baskısı, «vergiyi kaydıran kimse üzerinde kalabilen tali yük», olarak tanım
lanm ıştır (s. 11). Bkz. Otto Von Merving, The Shifting and Incidence of Taxation,
Richard D. Irwin, İne., Homevvood, III, 1942, s. 3, yazar bu kitabında yansımanın
tanımını, vergin in en son yükünün belli bir yerde kalması olayı olarak vermektedir.
Yazar, «verginin en son yükünün belli kişile r veya grupla r üzerinde kalmasının
sonucu olarak neden olunan diğer etki ler yansıma teorisin in bir kısmı olarak kabul
etmemektedir» . Konuya ilişkin olarak ileri sürülen az çok benzer bir yaklaşım
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mesi sırasında veya verg ilen diril en mal veya hizm etin bir bir ini izle
yen alım satım safha larını n herb irind e, «en son» öde yici kimse üze
rinde «kalması» biçim inde orta ya çıkm akta dır. Ver gin in etk ile ri kav 
ramı ise, vergi nedeni yle ortay a çıkan uyum meka nizm asın ın yol
açtığı gelir seviye sinde ki «değer» değ işm eler ini göst erm ede kul la
nılmak tadır. Böylece, vergi yansım ası para sal verg i yük ünü n doğ ru
dan doğru ya bir kısmı olar ak sayılm ayan, ge lir dağ ılımı nda ve hası
lada ortay a çıkan diğ er de ğiş ikl ikl er ola rak tan ıml anm akta dır.
Vergi yansımas ına ilişk in ter min olo ji kola yca yoru mla nam az. Ter
mino lojiye ilişki n olar ak ortay a çıkan gü çlü kle r benc e aşağıd aki
biçimd e sıral anab ilir.
1. Verg inin dir ek t yansıma sı ve en dir ek t et kil er i arasınd a ya
pılan ayırım, bağımsız olar ak belir tilem eye n veya po liti ka konusu
olması yönünde n ayrı bir önemi olma yan topl am etk ile rin in çeş itli
unsurl arı arasınd a keyfi bir ayırım yapılm asın a yol açm akt adı r. Her
hangi bir bütç e değ işik liğin in gel ir dağılı mına iliş kin etk ile ri ince 
lenirke n, bu konuda etk ili olan bütü n fa kt ör le r esas alınm alıdı r. Bu
gelenekse l açıklama biçim inde, verg ilem enin bir bir ini izleyen ve et 
kileri end irek t olara k ortay a çıkan yansım ası ile dir ek t ola rak ve rgi 
lendi rilen mal ve hizme tlere ilişk in işle mle r sonu cu ola rak orta ya
çıkan yansıma duru mları arasın da bir kar şıla ştır ma yap ılma dan , çe
şitli yansıma olayla rının neden old ukla rı etk iler e özel bir önem ve
rilmem ekted ir. Ancak, genel denge nin aynı ve tek bi r sis tem inin iş
leyişi esas alınara k, yansıma olayını n orta ya çıka rdığı bağıms ız et 
kiler biçim inde ele alınmalıd ır.
Kaynak tran sfer i, ge lir dağılı mına iliş kin değ işm e ve hasıla et 
kileri arasınd a yaptığım ız ayırımım ız bu itira za açık değ ildi r. Yaniçin bkz. H. Haltorı, Principles of Public Finance, 9. baskı, Routledgo and kegan
Paul, Ltd., London, 1939, s. 51; Harold Groves, Financing Government, 3 üncü
baskı, Henry Holt and Company, İne., New York, 1951, sayfa 102; ve diğerle ri.
Verginin yansıması ve etkileri arasında yapılan bu tür ayırım keyfi bulund u
ğundan; E. Cannon, Memorandum Relatinğ Chiefly to the Cla ssif icat ion and
Incidence of Imperial and Local Taxation, Royal Commission on Taxa tion, London,
1899, s. 166 ve Duncan Black. The Incidence of Income Taxes, Macm illan and
Co„ Ltd., London, 1939, s. 123, tarafında n reddedi lmekted ir. Her iki yazar da
yansıma kavramını ihmal ederek verginin sadece genel etki leriy le uğraşmayı tercih
ederler. Ancak bu, banyodan yeni çıkmış bir bebeği kurulam adan sokağa salmaya
benzer. Yukarıda göste rildiğ i gibi, verginin etkis inin bütün yönl eri ile geli r dağılı
mında neden olduğu değişme veya yansıma olara k tanım ladığı mız bu etkile rinde n
birisi arasında bir ayırımın yapılması yararlı olmaktad ır.
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sımanın neden oldu ğu bütü n deği şme lerin önemli unsurla rı ve bütçe
pol itik ası nın bu üç fon ksiy onu üzeri ndek i etk iler i birbi rinde n ayrı
ola rak ölç üle bili r. Gelir dağılımı ile ilgil i değişm enin unsurlarını
yans ıman ın bir gös terg esi ola rak kabul edip etmeme bir değer yar 
gısı soru nu olm akt adı r. Bazı oku yuc ula r yansımayı bütçe po liti ka 
sının sade ce ge lir dağılım ı üzer indeki etk iler i olar ak göre bilirle r.
2. Bir verg inin en son yükü nün bir kimse üzerinde kalması bi
çim ind e tanı mla nan yansım a kavramı, böyle bir verg inin en son bir
yükü oldu ğun u öngö ren yanlış yargıd an doğm aktad ır. Verg iler kamu
için kay nak tra ns fer ine yol açmaksızın konu labil ir, kal dırı lab ilir veya
bir bir i yeri ne ikâm e ed ileb ilirl er. Bu nedenle, belli bir vergi gelir i ile
fina nse edile rek art tırı lan kayn ak tran sfe rin in kombine etk ileri ile
kamu kullan ımı için miktarı değişm eyen kayna k kullanımı amaciyle ,
sade ce fina nsm an yönt emin de yapılan değ işik liğin etkil erin in ara 
sında kesin bir ayırım ın yapılm ası gere kir. Burad aki birin ci tü r de
ğişm e sonuc u olan ge lir dağılı mına ilişki n değ işik likl er bütçe yan
sıması; son rak i tür de ki değiş me sonuc u ola rak ge lir dağılımında or
taya çıka n de ğiş ikl ikl er verg i yansıma sı olar ak göst erilm ekte dir. Vergi
yansı ması yönün den dife ran siye l yansıma sorunu özel bir önem ta 
şım akta dır. Dife rans iyel verg i yansıması, aynı vergi geliri sağlayan
iki verg iden biri sin in diğ erin in yerin e ikâme edilme si sonucu olara k
ge lir dağıl ımınd a neden olun an değişm e olara k tanım lanma ktadır.
Anc ak, eşi t vergi gel iri teri mi klâs ik ve telâ fi edici sistemde bir bi
rinde n far klı ola rak tan ımla nma ktad ır.
3. Vergi yansım asının bire yler in reel gelir i üzerinde yol açtığı
de ğiş ikl ikl er ince lend iğind e, bütün etk iler i gözönünde bulu ndu rulm a
lıdır. Bu de ğiş ikl ikl er bire yler in satm ak zorunda olduk ları hizm etle
rinin net fiya tın dak i (vergi sonrası) değiş mele rin neden olduğu gelirin
kay nak ları bölüm ünde orta ya çıkan değ işik likle rde , yine birey lerin
satı n alma zorund a bulu ndu klar ı malla rın brü t fiyatlar ınd aki (vergi
sonra sı) değ işme lerin yol açtığ ı geli rin harcan ması bölümü de or
taya çıkan de ğiş ikli kle ri kaps ar (34). Bu durum, Ricard o'nun yansı(34) Farklı bir görüş için bkz. Earl R. Rolph, The Theory of Fiscal Economics,
Universi ty of Califor nia Press. Berkeley, Calif., 1954, s. 124 - 126. Burada yansıma
analizi geliri n kaynağı bölümündeki değişmelere ilişkin olarak sınırlandırılmıştır.
Bu yansıma kavramının bir kısmı denge kapsamı içinde ele alınan biçimi olup,
bence politik aya ilişkin görüş ler yönünden son derece yetersiz bulunmaktadır.
Rolph'un analizi ile bizimkil erin arasında ki ikinci bir ve daha az önemli fark ise,
Rolph'un soruna spesif ik yansıma dediğimiz biçimde ve buna karşılık bizim
difer ansi yel yansıma formüla syonun u benimsememiz nedeniyle, ortaya çıkmaktadır.
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maya ilişki n analiz inde tam ola rak kabu l edi lme kte dir. Top rak üze
rine konulan vergiye ilişk in ana lizin de Ricardo , verg inin ran t gelir i
elde eden birisi olar ak arazi sah ibi üzer inde ki etk iler iyle , üreti len
tahılın tük etic isi olara k karşı laştığ ı vergi etk ile ri aras ında kesin bir
ayırım yapm aktad ır (35).
Yansıma olayına iste r kamu pol itik ası veya ister belli kişil er
açısından bakalım, vergi neden iyle ge lir dağılı mına ilişk in olara k
varılan değişm elere nasıl ulaşıldığ ı bir kayı tsızlı k soru nu olma ktad ır.
Bu nedenle, gelir dağılımı nda orta ya çıkan değişm e, iste r ver gile n
dirilen veya verg ilend irilm eyen mallar ın fiy atı nd ak i değiş mede n; ister
fak tör veya mal fiya tlar ınd aki değişmeden ; veya iste r ev halkı bü t
çesinin gel ir elde etme veya harca ma biç imi nd eki değiş mele rden
kaynaklansın, bütün bu fak tör ler gözö nünd e bul und uru lma lıdı r (36).
4. Bütçe polit ikası nda yapılan bir düze nleme sonu cu ola rak ge
lir dağılımı yönünden ortay a çıkan de ğiş ikli kle rin sapt anm ası için
belli bir kimsenin karşıl aştığı kayıp ve kaza nçla rı hesaba katmam ız
gereki r. Ancak, bu bir verg inin konul ması nın bir kayıba yol açtığ ı ve
yansıma sorunu nun ise, bu kaybı yer leş tirm ek oldu ğun u ileri süren
görüşe aykırı olmak tadır. Kamu kullan ımı için yap ılac ak kayn ak
tran sfer ini sabi t tuta rken , eğer bir vergi de ğiş ikli ğin in etk iler ini veya
vergi yansımasını ölçe bilirsek, bütçe, pol itik ası nda yapıla n bir de
ğiş ikli k nedeniyl e bireyi n karşıl aştığ ı kaybın yer leş tiri lme si açıkç a
bir sorun olma yaca ktır. Böyle bir duru mda özel se ktö r için yap ı
lacak olan mevcut kaynak kullan ımınd a herh angi bir azalış sözkonusu olmayıp, biris inin kaybe tmesi sonu cu ola rak başka biris i
kazana caktır.
Kamu kullanımı için kayna k tra ns fer inin gere kli olduğ u bütç e
yansıması durumu nda bile, ana lizim izi sadec e özel kulla nım için
(35l Bkz. s. 389.
(36l «Yatay fiyat hareketleri» ile «gerçek yansıma kavraml arı arasında bir
ayırım yapma konusundaki girişim için bkz. H. P. B. Jenkins, «Excise Tax Shiftin g
and Incidence: A Money Flow Approach», Journa l of Politic al Economy, s. 63, no. 2,
s. 125- 149, April 1955. Jenkins, gider vergiler i nedeniyle nisbi fiyat larda ortaya
çıkan değişmenin yatay fiya t hareketleri olduğu ve buna karşılık bireyin harcama
tarzını değiştirmekle kaçınılabilm esi nedeniyle, bu tür fiya t hareke tleri gerçek
yansımanın bir kısım olarak görülemeyeceği sonucuna varma ktadır . Bu tür bir
ayırım aşırı vergi yükü ile ilgili olduğu halde, yansımanın tanımı yönünden yararlı
görülmemekted ir. Benim gördüğüm kadari yle yansıma sorununun esası, çeşit li
kimselerin farkl ı faktö r teşhizatına ve tercih yapısına sahip olmaları nedeniyle
çeş itli vergilere karşı uyum sağlayabilm eleri yönünden fark lı pozisyonda olmala rına
dayanma ktadır.
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mev cut ge lird ek i azalm anın ortay a çıkması durum una uyg ulay anla 
yız. Bütç e po litik ası nd a yapıla n değ işik liğin net etk isi özel kullanım
için me vcu t olan topla m gel iri azal taca ktır . Ancak, geli rde ki bir aza
lış sonu cu ola rak böyle bir durum bütün birey lerin zara rlı çıka cak 
ları anla mın a gelm eme kted ir. Başla ngıçta tam istihd am durumu ge
çerli olsa bile, bazı kimsele r durum larını n düze ldiğin i görür ler. Ve
baş lang ıçta işsi zlik durum u varsa bir gurubu n tamamı için bir ka
zanç elde edil mes i söz konusu olab ilir.
Her han gi bir durum da, başka kayıp ve kazan çların vergi nin endir ek t et kil er ini n yapısı na bağlı olar ak azalırken, yeni kaynak tra ns fe
rinin ma liye ti veya yeni verg i yükü ile bağ daşt ırılacak olan özel bir
malın kaybını göst erem eyiz. Buna karşın, bütün birey lerin kârlı çık 
tıkla rı gibi ka yb ett ikle ri gel ir dağılım ındaki değ işik likle rin tamamını
göz önün de bulun durm alıyız .
Yansıma Kavramları
Gele neks el kulla nımd a vergi yansıması terim i, verg inin parasal
dir ek t yük ünü n fiy at mekan izmas ıyla vergin in ilk konu lduğu yerden
(yasal verg i yük üm lülü ğün ün konu lduğu yerden), en son «kaldığı»
yere doğ ru kaydı rılma sı anlam ına gelm ekted ir. Bir genel denge sis
tem ind e bu özel yansım a zin ciri nin soyu tlaşa may acağ ını ve vergin in
di re kt yükü bir mü kell ef üzerin de kalsa bile, bunun vergi nin endirekt
etk iler ind en far klı olam ayac ağın ın önemin i açıkla mış bulunuyo ruz.
Bunda n dolayı gelen ekse l yansıma kavramı, bütün etk iler ini kaps a
yac ak biç imd e bütç e pol itika sın da yapılan bütün değ işik likle re reak 
siyon ola rak orta ya çıkan her türl ü uyum sür eçle rini içerm ek zorun 
dadır. Ge lir dağıl ımınd a veya milli hasılada bu tü r değ işik likle rin et 
kile rin in çe şit li yön leri ni birb irind en ayrı bir biçim de ölçe bildi ğim iz
halde, hası lada değ işme lere yol açan uyum zin cirl eri ile gel ir dağı 
lımında deği şme ye yol açan diğ er uyum zin cirl erin in etk iler i arasınd a
bir ayırım yapama yız.
Yansıma kavr amın a bir tü r fark lı bir anlam kaza ndırı larak daha
tu ta rlı bir mana ver ileb ilir. Bütç e polit ikas ında yapıla n değ işik likle re
karşı bir uyum süre ci olmas ı yerine, yansımayı pol itik a son uçla riyle
iliş kile nd ire lim . Bu amaç la, (1) belli bir verg i konulm ası veya vergi
ikâm esi nin yapılm ası sonu cu ola rak ge lir dağılım ında gerçek bir de-*
ğiş ikl iği n oldu ğun u; (2) başk aları nın durum u değişm eden aynı ka
lırken , yeni bir verg i konu lması nedeniyl e, eğer yeni bir müke llefin
ge lir seviy esi konu lan verg i kad ar azal tıldığ ı veya azal tılan vergi
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kadar, daha öncek i bir vergi mü kell efin in ge lir seviy esi kad ar yü k
sel tild iği durum ları gözönün de tuta lım. (1) nolu duru mla ilg ili değişm e,
efe kti f yansıma olara k gö ste rile bili r ve daha önce ki say fala rda ge
lişt irile n yansıma kavramına uygun düşer. (2) nolu durum la ilgili
değişme vergi nin ilk ödey icisi üzer indeki yansıma sı ola rak gö ste ri
lebilir . Bu iki yansıma arası ndaki far k ise, yansı manın sonu cu olar ak
açık lana bilir.
Vergin in ilk ödey icisi üzerin deki yansıma sı, ver giyi ödem ekle yü 
kümlü olan kimse üzerinde orta ya çıkm akta dır. ;Bu kimse, ge lir ver 
gisi yasasına göre geli r elde eden; kur um lar verg isi yasas ına göre
kurum ortağ ı; veya bir gide r verg isin in konu lduğ u her hangi bir
özel aşama daki satıcı ola bilm ekte dir. Eğer, satıcı sapt adığ ı fiya tı
yük sel teb ilir veya diğe r fak tör ler e yaptığ ı öde mele ri aza ltırs a, efe k
ti f yansıma vergi nin ilk ödey icisi üzeri ndek i yansı ması ndan fark lı ol 
makta ve bu durumda yansıma olayı orta ya çıkm akta dır. Bu nedenle,
end irek t verg ilerin yansıtıl dığı ve dir ek t ver gile rin ise yans ıtılm ada n
ödeyen kimse üzerinde kaldığı sonu cuna va rılm akt ad ır (37).
Yansımanın bu tanımı (veya daha çok etk iler i) kav ram sal yön 
den açık olup, ve terim in genel ola rak anla şıldı ğı anla ma açık ça
yakla şmak tadır. Şu veya bu verg inin yansı yıp yans ımad ığına ilişk in
olar ak kişil erin bilmek iste dikl eri şey, tamam en yasal veya verg inin
konu lduğu ndak i gelir dağılımı ile vergi borc unu n gerç ek dağılım ı ara(31) De La Riviere, emlâk vergisinin vergiyi direk t olara k konulduğ u şey üze
rinden alması ve böylece verginin ileriye ve geriye yansıtılm asının önlenmesi ne
deniyle, bu verginin direkt bir vergi olduğu görşünü savunma ktadır. Bkz. C. F.
Bastable, Public Finance, 3 üncü baskı, The Macmilla n Company, New York,
1928, s. 347.
Benzer tanımlar, John Stuart Mili tarafın dan Principles of Politic al Economy,
edi. W. J. Ashley, Longmans, Green ve Co„ Ltd. London, 1921, s. 837'de yapı l
maktadır. Mili burada endirekt vergileri «Bir kimse tarafın dan ödenilen bir ver
ginin beklenilen ve niyet edilen bir biçimde başkası tarafın dan öde ttirilm esi olarak
tanımlamaktad ır. Ve Leon Walras, Elements of Püre Economics, çeviris i W. J affe,
George Ailen ve Unvvin, Ltd., London, 1954, s. 450'de; üretilen mallar üzerine
konulan endirekt vergileri «müteşebbislerin malların fiyatın a vergiyi ekleyerek bunu
endirek t olarak kendilerine ödetti recekle ri açıkça belli olmaktadır» biçimin de ta
nımlamaktadır.
Yansımaya ilişkin terimlerle ilgili olarak ileri sürülen görüşleri n tarihs el bir
açıklama için bkz. C. J. Bullock, «Direct and Indirect Taxes in Economic Literatüre»,
Politic al Science Quartely, vol. 13, 1898, s. 442-47 6, aynı makale c. J. Bul lock ’un
Economic Essays, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1936, S. 1 -35, ese
rinde yeniden yayınanmıştır.
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sında bir fa rk olup olmad ığı ile ilgi li bulu nma ktad ır. Öte yandan,
yansım a kavra mı, verg inin üzerin de konu lduğu kimse üzerinde kal
ması anl am ınd aki, verg i borc unu n sadec e yasal ola rak müke llef üze
rinde kald ığını gös tere n bir teri min yapay nite liği tara fınd an koşullan dırı lmış tır (3B). Yansımaya ilişk in daha fayda lı bir kavram belki de,
gel ir dağ ılım ınd aki ger çek değiş me (veya efe kti f yansıma) ile ya
sama orga nını n yansı maya ilişk in arzusu aras ında ki fark ı ölçme kle
elde ed ilebili r. Böyle ce yansım a teri mi, vergi polit ikas ının gel ir da
ğılımına iliş kin ama çlar ına ulaş mad aki başa rısızl ıkları ölçmed e kul 
lanıld ığınd a, bir haya l kırıklı ğı ende ksi olma ktad ır.
(38) Bu nedenle, Mrs. Hicks'in efe ktif ve biçimsel yansıma arasında yaptığı
ayırımın belir tilme si gerekir. Bkz. Ursula Hicks, Public Finance, Pitman Publishing
Corpor ation, New York, 1947, s. 158 ve «The Terminolog y of Tax Analysis», Economic Journ al, vol. 56, s. 38- 50, 1946, Musgrave ve shoup, op. cit., de yeniden
basılmıştır.
Fiyat mekanizmasın ın işleyiş ine bağlı olarak vergi yansıması olayının tama
mını kapsaması koşulu ile Mrs. Hick s’in efek tif yansıma kavramı, bizim kulland ı
ğımız terime az çok benze tilebilir. Buna karşılık biçimsel vergi yansıması kavramı
bizim vergi nin konulduğ u kimse üzerindeki etkisi kavramından farklı anlama gel
mektedir. Mrs. Hicks biçimsel yansıma terimin i, «bir kimsenin mal ve hizmet sağ
lamalar ı için başkala rına giden geliri nin bir kısmı olmayıp, kolle ktif ihtiyaçları
tatmin etmesi için devlete ödenen geli r kısmı’nı ölçmede kullanıldığı anlamda
tanım lama ktadı r. Bu kavrama göre, bir gelir vergisini n biçimsel yansıması gelir
elde eden kimse üzerinde olurken, gider vergisini n yansıması malı satın alan
kimse üzerinde olmakta dır.
Mrs. Hicks, vergi nedeniyle fiya t mekanizmasında ortaya çıkan uyum meka
nizmasının etk ileri konusunda biçimsel yansıma kavramının bize hiç bir şey
söylemediğ i görüşünü savunma ktadır. Ancak, bu görüşün doğru olup olmadığını
merak etmekte yim. Gider vergi lerin in biçimsel yansımasının tüketi cilere dağıtımı
bir yansıma hipotezin e dayanmaya yol açmaz mı veya yansıma mekanizması büt
çenin gelir kısmiyle mi yoksa harca malar kısmiyle ilgili olarak mı işler Gider
vergi lerin in tük eti cile r taraf ından yükl enild iğini kcbul etmeyi daha makul olarak
düşündüğüm de, böyle bir hipotez yansımayı uyum mekanizmasının sonucuyle
ilişki lend irme kted ir. Böylece, verginin üzerine konulduğu kimse üzerindeki, etkisi
ile yansıma kavram ları arasınd aki ayırım kesin olmamaktadır.
(Bkz. bu kitap, s. 379).
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