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ı. GİRİŞ

Bu tebliğin amacı (1) iktisadi hayat içinde yer alan iki olguyu
birarada değerlendirmek ve ·dolayısıyle bunların karşılıklı ilişkilerin 
den doğan özelliklerin bazılarını sergilemektir. Bu fenomenlerden biri.
kollektif kullanılan mal, daha basit bir ifadeyle, fazladan bir tüketiciye malı sunmanın maHyetinin sıfır olduğu mal olarak tanımlanan
kollektif maldır. Diğeri ise nüfus artışı olgusudur.
Kollektif mallarla, nüfus artışı karşılıklı · olarak ilişkilendirildiğin ·
de, bc;ızı . sonuçlar açık olarak ortaya çıkmaktadır. Tüketim va da iş
letme kullanımının (üretilen malların) tam anlamıyla kollektif olması
_halinde hızlı nüfus artışından korkulmasına gerek yoktur. Bu durum ~
da (malın pür kollektif olması halinde) yeni tüketime katılanların her
birine başlangıçta malı tüketen grubun her birinden daha fazla girdi
sağlanmasına ihtiyaç bul.unmamaktadır. · Diğer bazı örneklerde, ek
tüketicilere hizmet sunmak istendiğinde, ilave bir girdiye ihtiyaç ola- bilir. Ne var ki bu durumda dahi, girdi artışının başlangıç girdi tutarı içindeki yüzdesi ek tüketicilerin başlangıçta var olan tüketicilere_
olan yüzdesinden küçüktür. Böylece ortaya çıkan mal «tam olmayan
kollektif» ya · da «kollektif benzeri.» bir mal olmaktadır.
Kollektif bir mal «kullananlar yönünden ortak» bir mal olmakt_a
buna mukabil, meselô, koyun eti ve yün gibi, üretim sürecinin mallar yönünden ortak olduğu özel mallarda, üretimin çıktısı birden çok
emtea ürünlerinden oluşmaktadır (St:ıoup 1966, ss. 615 - 16).
Bu konuyla ilgili olarak ortaya · çıkan sorunlar şunlardır : Hangi
tür mallar kollektiftir? Kollektif benzeri ya da yarı kollektif mallardır?
Bu mallar ne ölçüde kollektif olmayan mallarla bir başka deyim_le
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bireysel mallar la (2 ) ikame edileb ilir? Bunlar bu tebliğin özellik
le pür
kamu mallarına ağırlık vererek üzerinde duracağı mes_elelerd
ir.
Bütün herkesin önümüzdeki 10 - 20 yıl zarfında dünya nüfusu
nun
bir haylı artacağı ko~usunda görüş birliğinde olmasına rağmen
, bazı
gözlem ciler bu artışın bir tehlike işareti olmadığı sonucuna
varm~k 
tadırlar. Bu kişilere göre, nüfus artışı. bizatih
i fert başına milli hası 
lanın artmasına ya da en azından düşmeyeceği
bir gelir artışına yol
açacaktır (Simon, 1, 2, 23. bölüm ler). Meselô
nüfus arttıkça teknolojik _gelişme için ileri sürüle cek yeni fikirler in sayısı da artacak
tır.
_Buna karşılık, diğer gözlem ciler ise daha az iyimse r olup,
ABD Baş
kanına sunula n Global 2000 Report adlı rapord
a, 2000 yılına kadar
insanoğlunun refahında, bazı dünya ülkeler inde
gelecek yüzyılın baş
larında «temel · ihtiyac·ıarın karşılanmasındaki
biyoloj ik yeteneklerin»
.zarar görmesi ve refahın düşmesi pahasına. eğer olursa. anl:ak
cüzı
bir artış olacağı tahmin edilme ktedir (United States, Counc
il on .
Enviromental Qualit y Vol. Two s. Vlll) . World Watch En~titüsü
(Brown)
ise daha fazla kötümserdi. Bu kuruluşa göre, orman lar yeşil
alanlar.
ekili arazile r ve balık avlama yerleri, bazı bölgelerde daha
şimdiden
kafi gelecek miktarın üzerinde kullanılmaktadır.

2) «Bireysel mal» terimi. burada «özel mal» yerine kullanılm
ıştır. Bunun sebebi.
'özel mai t.erimi, kollektit mal ile kollektif olmayan mal arasınd
a ayırım yapılmasına
imken vermemekte. sadece özel . ·gir~şimci kesiminden tedarik
edilen malı anlatmaktadır. Bu yüzden ister özel kesimce ister devletçe
sunulsun. mcilm kollekti f
özelliği olmadığını ~belirten bir terim gerekli
olmaktadır. Bu mal da, malın bir
birimi ile. ek ıbir tüketiciy e daha malı sunmanın maliyeti,
ek bir birimi uretmen inkl
ile eşittir. Bu yüzden · burada kullanılan «bireysel mal» herhang
i bir kollektif mal
niteliği olmayan mal anlamına gelmekt edir.
Böyle bir mal. ·kavramsal olarak ya
fiat yolu ile tüketimd en alıkonabilen ya da fiatla mahrum
edilemeyen türde olabilir. Ne var ki gercek hayatta, hem 1kollektif olmama (bölüne
bilirlik) hem de fiat
ile tüketimd en mahrum edilememe özellikle rini taşıyan mal
türlerine cok az rastlanabilir. Profesö r Head. · bu mqla, sahibini n sınırları dışındak
i araziye de açılmış
kuyulard an bedelsiz olarak elde edilen petrolü örnek vermekt
edir (Head, 1962,
s. 210 veya 1974, s. 174). Fiatlama özelliği dikkate alınınca
dört durum ortaya
çıkmaktadır. (C) Kolle·ktif lik. (c) kollektif olmama
. (P) fiat yoluyla . mahrum bıro
kıla·bilme. (p) fiat yoluyla tüketimd en mahrum
bırakılamama özellikle rini göstersi n.
Dört tür malı şöyle sıraıavabiliriz : ÇP. Kollekti f fakat fiatla
tüketimden- mahrum
bırakılabUir (örnek. kapasi.te sınırı · altında
tiyatro). Cp. Kollekti f ve fiatla mahrum
bırakılamayan (uzay araştırması). cP. kollektif
olmayan ve fiat yoluyla tüketim den
a1ıkonulabilen (elma). cp kollektif olmayan
ve tüketimd en mahrum bırok"ılamayan
(yukard aki örnekte ki petrol). Buna göre kollektif mallar CP
ve Cp ·gruplarına giren
mallardır. Bireysel mallar ise. cP ve cp grubund akiler
olmaktadır.
.
1
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Bu açıklamalara göre, söz konusu tehlike, insan ihtiyaciarının
daha büyük bir bölümünün kollektif mallar aracılığı \ ile karşılanması
:·mkônlarının araştırılmasını gerektirecek ölçüde ciddi görünmektedir.

11. NÜFUS TAHMİNLERİ
ABD Nüfus idaresi, Global 2000 (Volume Two ss. 10, 12) adlı yayınında, .. 2000 yılında dünya nüfusunun (milyon ile ilgili üç tahmin
ıermektedir. 5922, 6351 ve 6798 {milyon}, Orta sırada yer atan tahmine göre «dünyanın daha fazla gelişmiş bölgeleri» söz konusu yılda
·1323 milyon nüfusa ulaşırken (1975'de 1131. milyon iken} «daha az gelişmiş bölgeleri» 5028 milyona (1975'de 2959 milyon idiler) ulaşacaktır.
Acıkça görülmektedir ki, bu tahmini nüfus artışı, azgelişmiş uluslar
için bir problem ya da bir fırsat ortaya çıkarmaktadır.
İkinci tahmin serisi, Toplum ve Aile Calışmoları Merkezince yapıl
olup (Global 2000 s. 24), Nüfus Bürosunun yaptığı ortalama tahmin olan 6351 rakamına karşılık 2000 yılı için dünya nüfusunu 5883
milyon olarak öngörmektedir.
m!Ş

Bütün bu top-lam tahminler, büyük ölçüde Hindist::m ve Cin'le ilgili varsayımlara bağlı olmaktadır. Cin'in nüfusu 19'80 yılı için 1 milyar
olarak hesaplanırken · {Enviromental · Fund, Global 2000 Volume Two
ss. 21 - 29), Hindistan'ın 70(}. milyondan, aşağı düşmeyeceği düşünül
mektedir. Her iki ülke toplam olarak 1980 yılında toplam dünya nü. fusunun % 37'sini oluşturmaktadırlar. Orta sıradaki tahminlere göre
2000 yılında ABD Nüfus Bürosu'na göre · Cin'in 1329, Hindi'stan'ın
1021 milyon alacağı, öte yandan Toplum ve Aile Merkezi hesapları
aynı ülkelerin sırasıyla 1125 ve 947 milyon olacağını göstermektedir.,
ABD (228 milyon} ve SSGB (266 .milyon} toprama eklenince en .
büyük nüfuslu dört ülkenin fiilen dünya nüfusunun 1980 yılı itibarıylq_
yarısını teşkil ettiği görülmektedir.
Cin ve Hindistan'da nüfus artış hızları sırasıyla % 1.7 ve % 1.9
Buna mukabil, dünyanın beşinci büyük nüfuslu ülkesi olan
Endonezya'da nüfusun yıllık % 2.5 oranında arttığı ve bunun sonucu
bu artış sürecek olursa 28 yılda iki katına çıkacağı, 1980'de 153 mil.. yon iken 306 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Japonya ise,
daha çok diğer sanayileşmiş ülkelere benzemektedir. Yıllık artış hızı
·
sadece % 0.9'dur (1980 nüfusu, 117 milyon} .
kadqrdır.
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Afrika' da (478 milyon artı_ş hızı · % 2.8), en yüksek nüfus
artışı
göster en ülkeler den Nijerya'nınki 3.0, Mısır'ınki 2.7'dir.
Bu artış
devam edecek olursa, Nijerya'nın nüfusu 2003'de 86 milyon
dan, fyıı
sır'ınki ise 42 milyon dan 2006 yılında iki katına çıkacak
tır. ·
Aynı şeyler bir bütün olarak Latin Amerik a
için söylenebilir. Bu
bölgenin nüfus bakımından en yoğun ülkesi Brezilya olup
Afrika'nın
aynı nüfus artış hızına sahipt ir ( % 2.8). İkinci gelen Meksik
a ile ilgili
hesaplarda resmi makam larla ( % 3.6) Çevre Fonunun yaptığı
tahmin
C% 1.5) arasında fark vardır . .

Avrupa ve Meksik a hariç Kuzey Amerik a'da nüfus artış hızı
oldukça düşüktür. Bu bölgele rde yer aJan yalnızca ' dört ülke
(Maca ristan, İzlanda, İrlanda ve Polonya) % 1 ve daha fazla artış
oranına
sahiptirler.. Avrupa'nın bir bütün olarak 0.4 oranında arttığı
düşü
nülürs e nüfusun iki katına çıkması 150 yıl alacaktır. Artış
hızı, Avustury~. Federal Alman ya ve Lüksem burg'd a
cüzi bir miktçır negati f
durumdadır. SSCB (Avrupa rakamlarına katılma
mıştır) ve ABD'n in
oranları ise hemen Jıemen aynıdır. Sırasıyla % 0.8 ve %
0.7. Ne var
ki, yasal olmayan g<?_çler hesaba katılınca, ABD rakamı % 1.2'ye
yükselmek tedir (Enviromental Fund, 1980 notes 18a ve 18b).
Çok daha ileriye bakılacak olursa, bir gözlem cinin - yaptığı
hesaplar a göre gelece k yüzyılın üçüncü çeyreğinde dünya
nüfusu
11 milyona çıkacaktır (İbrahim, 1980) (3).
..

Birçok ülkede nüfus

artış hızının

1980'de

olduğundan aşağı

dü-

şeceği tahmin edilebi lir. Nitekim Üçünc ü Dünya ülkeler
indeki 400 bin

kadınla yapılan görüşmede,

büyük bir yüzdeyle daha fazla çocuk
(New York Times, Augus t .10, 1979') Çin'in
yılları arasındp sıfır nüfus artış hızına varma k
amacında
belirtilmiştir (Sterra) (4 ).

isteme dikleri
1985 ve 2000
olduğu

belirtilmiştir

Belirli bir nüfusu n yaş dağılımı, kollekt if malların bireysel
mallarla ikame edilebi lme kolaylığını etkiley ecektir . Eğer yaşlı
grup nü3) Birleşmiş Milletler 'in- son raporun a ·göre. dünya nüfusun
un 2110 yılına
kadar 10.5 milyon düzeyin de olacağı tahmin edilecek tir.
Ancak bu tahmine ek
olarak. nüfus artışı konusun daki kampanyaların başarısı
na göre sözkonu su istikrarlı düzeyin 8 milyara düşebileceği, 14 milyona
da çıkabileceği belirtilm ektedir.
4) Aksine, elc:!e edilen son haber bültenle rine göre
SSGB. düşen doğum ora. nını artırmak için 1985'e kadar toplam 12.1 milyon dolara
kadar p'arasal teşvik
vermeyi kararlaştırmıştır. Wall Street Journal . June 4,
1981 s. 1.
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fusun çoğunu oluşturursa, kollektif mallarla bireysel · mallar daha
kolayca ikame edilecektir. Bu gerçek ileride ortaya çıkan «Emekli bir toplumun nasıl destekleneceği yirmibirinci yüzyıl başında
en yaygın . sosyal meselelerden biri olabilecektir.» (Perlman s. 14)
gibisinden güçlükleri hafifletecektir. Gelişmekte olan ülkeler bile bu
sorunla karşı karşıya kalacaktır. Zira, 1950 ile 1975 arası bu ülkelerin ortalama ömür süresi 9 ilô 15 yıl artmıştır (Perlman s. 5). Pek
tabii, bu artışın bir bölümü, işgücünden ayrıldıktan sonra uzun bir
"
ömür haline yansımıştır.
111. KOLLEKTİF KULLANIMIN DERECELERİ

Kollektif mallar genellikle meta ya da mal olmaktan çıkan hizmettirler. Örnek verelim : Bir hava tahmini, belirli halk sağlığı tedbirleri bir tiyatro temsili gibi. Bu mallara genel olarak kollektif mal
denilmekle beraber btmun yanlış anlamaya yol açtığı söylenebilir~
Zira, kollektif mallar fiat sistemi dışında tüketicilere sunulabilir ya
da sunulamaz . (Shoup, 1974 ss. 37 - 38). Sunulabilir meğer l<i, muhtemel tüketicilerin fiat ödemediği takdirde mahrum brrakılması mümkün olsun. Bu durumda, belki de devletin yapabileceğ.inden daha az
etkin olmakla birlikte özel kesim malı dağıtabilir. Aksine, fiat yolu ile
tüketimden ·m ahrum .bırakmak mümkün değilse, malı devletin tüketiciye sunması ve maliyetini vergileme ile karşılaması gere~ir.
Bu açıklamalardan da ·anlaşılacağı gibi kollektif mallardaki artış,
toplam milli . gelir içinde devletin payının mytlaka artacağı anlamına
gelmez. Arttığı anlamına gelebilir meğer ki yeni kollektif mallar fiat
yolu ile tüketimi önlemeyen ve dolayısıyla piyasada satılması uygun
olmayan mallar olsun. ·
/

Genel kollektif mal kategorisi içinde üç tür malı ayırmak mümkündür . .B!..!nlar, süper kollektif mallar, pür kollektif ma!lar ve kollektif
benzeri ya da yarı kollektif mallar.
Süper kollektif mal, malı kullanan kişilerin sayısındaki artışın,
fiilen belirli bir hizmet düzeyini tutturmanın maliyetini düşürdüğü
mallardır. Bu tür mal ve hizmetlerde, kişi başına marjinal maliyet negatiftir. Ne var ki bu mallcmn oldukça nadir olduğu ve fazla önem
taşımadığı belirtilmelidir. Tiyatro salonundaki ya da halka açık diğer
salonlardaki ısı derecesi_ böyle bir mal örneği olabilir. Ek radyatör
dilimlerinden çıkan ısı bir yandan salondaki ısının . başlangıç derece- .
sinde olmasını sağlarken diğ~r yandan da toplam fuel-oil miktarında
bir azalma meydana getirir {Shoup, 1976 ss. 192 - 93, 195 - 97).
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Pür kollektif mal ise, tüketiciye sunmanın marjinal _m aliyeti sıfır
olan maldır. Bu mallardq, belirli bir hizmet ya da mal düzeyinde hizmetin götürüldüğü kişi savı~ı arttığında toplam maliyetle değişme
olmaz yani ne artar ne eksilir.
Yarı kollektif mal ise, hizm,etin götürül'düğü kişi sayısı arttıkça,
toplam maliyetin, kişi sayısındaki artış oranından daha az .bir nisbette arttığı mallardır. - Bu kavramla, üretimde artan randımanlar
olayı karıştırılmamalıdır. Üretimde artan randımanlar faktör birim sayısı arttikça, üretilen birim miktarı ya da mal düzeyinin yükselmesi anlamına gelir. Burada ise, malı ku!lananların sayısı artarken, mal miktar: ya da · hizmet düzeyi sabit kalmaktadır (Başlıca kamu hizmetlerinde, hizmetin götürüldüğü fert başına marjinal maliyete ilişkin bazı
ilişkiler için Bkz. Shoup, 169, s. 143).

Bu

· yarı

olduğunda,

kollektif malları da, malı kullananların sayısında
toplam maliyetin artışı yönünden ikiye ayırabiliriz.

artış

Birinci tür yarı kollektif mal; sıfır marjinal maliyet noktası aşı_I- dığında ve üretim girdileri artırılmadan ön~e, ek tüketicilerin, maldan
ancak başlangıçta malı kullananları rahatsız ederek faydalandığı
maldır. Kullanan sayısı artınca, bu tür yarı kollektif malda, başlan
gıçtaki tüketicilere götürülen hizmet düzeyi kalitesi azalır. Dolayısıyle .
hizmetin sözkonusu başlangıç tüketicilerine sunulduğu ·cari düzeyi
koruyabilmek v,e yeni hizmet kullanan!ara sunabilmek için toplam
maliyeti artırmak gerek_ir. Bu tür mallara dış kayıp doğuran kalabalıklaşma malı adı verilebilir. Veni tüketiciler sebebiyle meydana gelen
kalabalıklaşma bütün tüketiciler için hizmetin başlangıç düzeyini sürdürmenin marjinal maliyetini artırır.

İkincil tür yarı kollektif mal, ek tüketicilerin istekleri tatmin edil mek isteniyorsa, yeni tüketicilerin hizmet alanında gittikçe uzaklaş
maları ve malın maliyetinin girdiden uzaklığına göre artış göstermesi sebebiyle toplam maliv.etin artması gerektiği mallardır. Bu mala
bir ·örnek olarak televizyon ve radyg yayınını verebiliriz. Eğer ek tü- keticiler, daha uzak mesafeden yayını almak istiyorsa, daha fazla
verici gücü kullanmak icabetmektedi r. Bu verici gücü artışı yapılma
dığında diğer yarı kollektif mal örneğinde olduğu gibi · (kalabalıklaş- ·
ma hali) başlangıçtaki yayın alıcıları, yeni alıcı kişilerin yayın alanına
girmesinden zarar görmeyecekle r, sadece yetersiz hizmet girdisi (verici) · dolayısıyle yayını alamayacaklardır . . Eğer verici gücü artırılırsa,
başlangıçtaki alıcılar, daha güçlü dalgalardan fayda bile sğlayabi246

lir. Bu malı yaygınlaşı:ıa (dispersion) malı olarak ifade edelim. Bu
malda ek hizmet_tüketicilerinin yaygınlaşması, ek tüketici başına po·
zitif hizmet maliyeti ortaya çıkmasının nedenidir.
Pür kollektif mal, tüketicilere göre sabit randımanlar, nüfus sa yısına göre artan randımanlar özelliği gösterir.
kullananlar açısından sabit randımanların anlamı, malı kullananların . sayısı belirli bir oranda · artarsa, tüketici birimi ile ölçülen
ürün miktarı da aynı oranda artar. Meselô, 100 tane tükeHcinin her
birinin 10 birim pür kamu malı tükettiğini düşünelim~ Ürün 1000 t.üketici biriminden ibaret . olacaktır. Her biri aynı 10 birim kamu malı~ı tükettiğini düşünefim. Ürün 1000 tüketici biriminden ibaret olacaktır. Her biri aynı 10 birim kamu malmı tüketen 100 tüketicinin
daha ortaya çıktığını düşünelim. Faktör girdisinde hiç bir artış yoktur. Tüketici birim şimdi öncekinin iki katına çıkarak 2900 olmuştur.
Görüldüğü gibi tüketiciler iki katına çıkınca, ürün ·de ·iki katına çık
maktadır. Bu anlamda, tüketicilere göre sabit randı.manlar vardır.
Yukarıda - da belirtildiği .gibi, · faktörlere sabit randımanlar . kavramı
bundan farklıdır. Meselô, her faktörün gird.i miktarı iki katına çıkarsa,
sadece birim cinsinden ölçülen çıktı miktarı ikiye katlanır, bu durumda tüketici sayısı önemsizdir.
.

Malı

Belirli bir mal, her iki sabit randıman özelliğini de taşıyabilir.
(Hem tüketiciler hem de faktör ölçeğine göre). Bu durumu örneklemek için bütôn girdilerin iki kÔtına çıkması halinde mal miktarı.nın da
iki katına çıktığını varsayalım. Böyleç;e verdiğimiz örneğe göre her
tüketici 10 yerine 20 birim mal alacaktır. Buna ek olarak, başlangıç
ta~! 10 tüketicinin kullandığı birim sayısına zarar vermeksizin, hiz- .
metten · faydalananların iki katına çıktığını varsayalım. Şimdi, herbir.i
20 birim mal kullanan 20 tüketici olduğuna göre, toplam tüketici birim sayısı 400 olmaktadır. Girdi ve tüketici miktar iki katına çıkarken
ürün miktarı dört misli olmuştur.
Kollektif bir malın vdrlığı halinde nüfusa göre artan randıman-.
lor olabilir ya da olmayabilir. Şu şartlarla, . artan randımanlar gerçekleşecektir. Birincisi, nüfus artışı . bir ya da daha fazla kollektif mal
kullananların sayısında bir çoğalmaya neden olur. Böylece, tüketici
birim sayısı artar. _İkincisi nüfus artışı kısmen işgücü miktarını ve
toplam girdiyi artırır. Bunun sonucu toplam hasıla ve dolayısıyle
tüketici birim sayisı artar. Tüketici birimi sayısındaki her iki artış
toplamının, büşlangıç ürününen oranla nüfusun başlangıç m.iktarıno
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göre vukubulan artışından daha büyük artış meydana getirdiğini dü- _
şünelim. Bu durumda nüfusa göre artan randımanlar elde edilmiş
olur.

VI. KOLLEKTİF MALLARIN BİREYSEL MALLARLA İKAMESİ
Şimdiki araştırma, genellikle özel piyasadan çok devletçe sunu- lan kollektit' mallarla sınırlıdır. Bu mal kategorisi içindeki başlıca
mallar, belirli tek kullanıcısı olan mallarla ikame edilip edilemeyeceği
ve ne ölçüde ikame edilebileceğini belirlemek için kısaca incelene. cektir. Bu ikamenin kantitatif olarak önem taşıması halinde, . daha
fazla nufus artışının beraberinde getirdiği iktisadi güçlükler buna
bağlı olarak azalacaktır .

. 1 - ·Gelecekteki Sa.ğlık Maliyetlerinin (Tedavinin) İkamesi Olarak Kamu Sağlığı (Koruyucu Sağlık) Hizmetleri:
Kamu sağlığı konusundaki harcamaların artışı, genellikle gelecek yıllarda tedavi hizmeti ihtiyacını azaltır. Kamu sağlığı hizmetleri,
bazıları tam olma·sa bile çoğunlukla kollektif maldırlar. Tedavi hizmetleri ise genellikle bireysel- bir maldır. Buna rağmen bu hizmetlerin genel 9retim giderleri, toplam cari hizmet kullanımının, kapasite
altında olması halinde belirli bir bölünmezlik (jointness) özelliği gös terir.
Bir örnek olarak, sıtmalı hastaların tedavisinin ikamesi olarak
sivrisinekle mücadele hizmetini ele alalım. Sivrisinek miktarını belirli ölçüde azaltmak için gerekli kamu harcaması tutarı, bu hizmetin faydasından istifade eden insan nüfusundan az çok bağımsızdır.
Bu harcama mik-tarı, en azından, hastalığın ortaya çıkmas-ından sonra tedavi hizmeti aracılığı ile yapılması gereken eşdeğer hizmet düzeyi için gerekli sağlık -harcaması tutarından daha fazla nüfus sayı
şından bağımsızdır. Kabul edilmelidir ki; «eşdeğerlik» düzeyi bir bakıma müphem bir kavramdır. Fakat, hastalığı önleyici tedbirler,
. hastalığı tedavi edici hizmetlere oranla tüketiciler açısından daha
fazla · bölünmez niteliktedir. Buradaki pratik güçlük şudur : Bazı az
gelişmiş ülkelerde tedavi edici hizmetlere cari olarak harcanan tutar
o kadar azdır kiı küçük miktarda yapılacak bir ikame (koruyucu sağ
' lık hizmetine fon aktarma) daha fazla ikame yapmak için geride hiç
birşey bırakmamaktadır. Buna rağmen, her ülke için mevcut sağlık
hizmeti kaynaklarını yeniden inceleyerek, tedavi hizmetlerinden kamu
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sağlığına bir miktar ödeneğin aktarılıp aktarılamayacağını tesbit et-

mesi yerin:de

olacaktır.

· Koruyucu sağlık hizmetlerin e doğru olan bu dönüşüm, muhtemelen, kamusal faaliyetin artmasını ve özel kesim üretiminin azalmasını
sonuçlqndıracaktır. Bunun sebebi, genelİikle fiyat yoluyla tüketimden mahrum bırakma im_~ônının olmaması yüzünden kamu sağlığı
hizmetlerini n tüketicileri yönünden bölünmezliğin çiflenmesid ir. Kamu
ve halk sağlığı hizmetleri, tedavi hizmetle.ri ihtiyacı azalana kadar dış
kaynaklarda n finanse edilebiFmelidir ..
Kent bölgelerind e süregelen nüfus toplanması, devletin belirli
kamu sağlığı hizmetlerin i · sunmasını ye gerektiğinde bunların kullanımını zorlamasını

kolaylaştırır.

Tedavi hizmetleri, hastanın dışındaki kişilere de fayda sağlar.
Akrabalar, dostlar ve diğer · bazı kimseler hastanın tedavi masraflarını karşılama konusunda kendilerini mecbur hissedebile nler vardır.
Doğaldır ki, bir toplumda herkes nisbi olarak hastalıktan ve kazaların meydana getirdiği sakatlıklardan masun olarak yaşamaktan fayda sağlar. Bu açıdan bakılırsa, tedavf hizmetleri de en az kamu sağ
lığı hizmetleri kadar bir kollektif mal sayılabilir.
2 -

Suçların İşlenmesini ,Önleme :

. Sağlık hizmetlerin den daha fazla tereddüt uyandırabilecek, mal
ikamesi konusu, suç, işlenme oranını azaltmaktır. Bircok oz.geelişmiş
ülkede, güvenlik konusunda ki bireysel malların (meselô, kilitler silahlar özel güvenlik önlemleri ·vd.) bir ikamesi olabilecek polis (güvenlik) hizmeti faaliyetlerin e daha fazla kamu fonu tahsis etmekten,
elde edilebilecek kazanç, .belki de çok azdır.
ülkelerde, belirli polis hizmetleri, «hizmetten faydalanan lar»
tarafından başlıca kendilerini korktukları ya da emin olmadıkları devletin kontrolu . altında tutmanın bir aracı olarak görülmekte dir.
Bazı

Genelde, nüfus arttıkça, suç işlenmesinin önlenmesin in marjinal
maliyetinin pozitif ve artan eğilimde olması ve ortalama maliyeti aş
ması beklenebilir .
.Bu açıklamalara rağmen, azgelişmiş ülkelerin çoğunda bu tür
bir ikamenin, bu konudaki jmkônları araştıracak çalışmalar yapılma
sını haklı ölçüde istikbal vadeder görünmekte dir.
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3 -

Eğitim:

Sınıfların' optimum büyüklüğün altında olması halinde, toplumd
a
bir fazla kişiyi eğitmenin maliyeti, gercekte sıfırdır. Buna rağmen,
genelde okula kayıt olanların sayısında ·ö nemli artışlar olduğunda,
cari olarak · sunulan bir hizmet/ olarak eğitim hemen hemen_ bir bireysel mal olur. Eğitilecek kişi sayısı iki k.atıria çıkarsa, toplam maliyet hemen hemen iki katına çıkar hatta, g.erçekte ik1 katını da
aşabilir. Dolayısıyle_, acaba, maliyet fonksiyonları, kollektif
malınkine
yakın olan ve kısmen de olsa ikame edilebile cek diğer
bazı eğitim
türleri var mıdır? ·

Bazı ülkelerd e, bu sorunun cevabı pekôla evet olabilir. Bu tür
ülkelerin çoğunda, ·okur-ya zar olmayan lar o derece yaygındır ki eği
t imde iik yapılacak iş, bunlara okumayı ve yazmayı öğretmektir. Meselô, Hindista n'da okuryaz ar olmayanların nüfus içindeki c>ranının ,
% 64, bunun on yıl önce % 70 olduğu belirtilmiştir. Bununla beraber . .
nüfus artışı dolayısıyle mutlak rakam olarak okur yazar oimayanların
sayısı artmıştır (lndia's Populati on Growth ... New York Times,
March
19 1980). Radyo ve televizyo n, sı 'nıf içinde öğretim yapmanın, bir
imkôn olarak ~ısmi bir ikamesi olabilir. Bu yolla, öğrenci başına marjinal maliyet büyük ölçüde düşecektir. Mevcut eğitim şekillerinin bir
bölümü ile sözünü ettiğimiz kollektif eğitim şekilleri arasında ikame
yapmanın teknik sorumluluğu, profesyo nel eğitimcilere bırakılma
lıdır.
Ne var ki böylesin e bir ikame yapmaya ihtiyaç, · acil görünme .ktedir.
Eğitimin bir diğer yan ürünü, zaten kollektif bir mal olarak
topluma sunulmaktadır . Bu ürün, okuryaz ar ve bilgili kişilerden oluşan
bir toplumd a yaşamaktan, bütün toplum fertlerin in elde ettiği fayda
olarak ifade. edilebilir .

4 _.:._ İtfaiye Hizmetleri :
İtfaiye hizmeti, elde edilen ürüne hem kollektif hem de bireysel
malların aynı zamand a katkı yaptığı bir faaliyett ir: Hizmetin
esasını
teşkil eden yangın zararın azıtılması hizmeti en iyi şekli
ile yangın
dan korunma halini alır.
Kentleşme bu hizmete yönelik talebi artırır. Dolayısıyla, kentleş
menin yoğu~ olduğu azgelişmiş ülkelerd e, bu hizmetin önemini n giderek artacağı söyleneb ilir. Belirli bir bölgede mesken ve işyeri sayısının artışı halinde değişmeyen bir hizmet düzeyini n her nasıl öl-
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1

korunma donat!m ve personeli sayısında_ bir
artıs yapılmadan sürdürülmesi imkônsızdır. Bu durumda, hizmetten
faydalananların ek maliyeti, gene de bireysel olarak sağlayacakları,
ateşe- mukavim inşaat malzemeleri, yangın ihbar sistemleri ve benzeri
mallara oranla düşük olacaktır.
çülecekse -

yangından

olan ülkelerde kent mesken ve işyeri bölgelerinde,
bireysel yangından korunma malları konusundaki harcamakırı kısıp
tasarruf edilen fonları kollektif mallara harcamada kl!llanıp kullanmama konusunda daha kesin şekilde karar verilmesini sağlamak için
Gelişmekte

araştırmalar yapılmalıdır.

- 5 -

Kanun Nizam Hakimiyeti :

· Devletin adalet mekanizı:nası aracılığıyla~ fertler arasındaki hukuk ilişkilerinin daha iyi şekilde sağlanması ve hul<uk kurallarına
uyulmasının temini, özel maliyetler'i önemli şekilde azaltabilir. Böylesine zorlama (kurallara uyulması konusunda) tamamiyle bir kollektif mal değildir. Çünkü, adalet hizmeti talebinde bulunanların sayı
sındaki artış, yangın personeli sayısında çoğalma qnlamına gelir.
Bununla beraber, kuraı'lara uyma ·konusundaki zo_rlama yük-sek bir
düzeye erişince, bütün toplumun yükümlülüklerini yerine getirme ko- .
nusundaki davranışları daha iyi bir şekilde değişebilir. Böylece nüfus
artışı, kamu hizmetlerinde genişleme ihtiyacını ya da en azından nüfustaki artışG _oranla daha büyük ya da aynı ölçüde bir artış yapma
gereksinimi beraberinde getirmeyecektir.
Ne var ki, kentsel alanlara yönelik- göçde
mal alternatifi daha pratik hale sokmaktadır.
6 -

belirttiğimiz

kollektif

Kanalizasyon ve Cöp Toplama:

Bu faaliyetler ancak küçük bir ölçüde kç>llektiftirler. Hizmet ister
devletçe ist.e r özel ·firmalarca sunulsun, tüketici sayısındaki bir artış,
toplam maliyeti, daha fazla olmuyorsa da hemen · he~en sayıdaki artışla orantılı olarak artırır. Kısa .dönemde . tabii, kanalizasyon siste.:
minin tamamen kullanılmıyorsa, yeni tüketiciler, sisteme küçük bir
maliyetle bağlanabili f
Konalizasyonun, sağlığı koruması ve hijyenik ' yönden önemi bu
başlık . altında tartışılabilir.
Bazı

'
tür çöp toplama şekilleri de sağlık yônünden ~ararlıdır. ·Bu·
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rağmen

na

hizmetl erin toplum a götürül mesind e, kollekti f teknikle rin
konusu nda çok az imkôn olduğu görülm ektedir . Bu yüzden, bu hizmetl erde, toplam maliyet , nüfus arttıkça daha fazla olmasa
bile en az nüfus artış hızı kapar hızlı artmaktadır.
kullanılması

7 -

Kültürel ve Sportif Faaliyetler :

Aynı şeyler bu hizmetl er için de söylene bilir. Bu faaliyet
lerde
kollekti f unsur küçüktü r.

· 8 -

Caddeler, Oto Yollar, Köprüler :

Buraya kadar anlattığımız hizmetl erde, kalabalıklaşma değerlen
dirilmes i gereken önemli bir faktör olmamıştır. · Gerçek ten de, yangındtrn korunm a ve iç güvenli k, genelde kalabalıklaşma
malı olmoyıp
topluma yayma dağıtma malıdır. Buna karşılık oto yolla~. köprüle
r
ve caddele rde, kalabalıklaşma ve tıkanma hemen ortaya çıkar.
Hizmetin götürüldüğü sayı arttıkça, toplam maliyet in artması zorunlu
dur. Aynı zamand a kalabalıklaşma, hizmeti n düzeyinde bir azalma
ya
da yol açar.
'
Bu çalışma cerçeve sinde, oto yollar köprüle r ve caddele rin konuyla sunulu bir ilgisi vardır. Zira, bu tesisler in iyi bir ikamesi olduğu
bir bireysel mal grubu yoktur.

9 -

Demiryolları,

Liman Tesisleri:

Demiryolları, · liman ve diğer büyük ölçekli altyapı
tesisler i, zaman içinde bunlard an faydala nanlar başına hemen hemen sıfır mor. jinal maliyet le sunulab ilecek ölçüde. büyük başlangıç ölçekle ri
ile
inşaa edildikl erinden , gelişmekte olan ülkeler açısınd
an büyük önem
taşırlar. Bu ...yüzden sözkon usu Ülkeler, tesi?in başlangıç zaman
dönemi içinde, altyapıyı koHektif mal olarak kabul edebili.rler. Tabii,
kalabalıklaşma noktasına Ulaşıldığında altyapının
kollekti f kullanım
özelliği ortadan . kalkar. Ne var ki, bu noktaya kadar,
kollekti f kullanım özelliği önemli olabilir (Bkz. Biehl, ss. 54
- 55). Kısa dönemi n
ne uzunluk ta olduğu, altyapının, uzun dönemd e rasyonel kullal}ı
m
sağlamak için, planlı bir şekilde inşa edildiği büyüklü k derece
sine

bağlıdır.

1O zıları
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Askeri Hizmetler :

Daha önce de belirtildiği gibi, devletç e arzedilen hizmetl erin. baiçin, bireysel - mal biçimin de yakın ikames inin bulunmadığı nok-

il

ta.dır. Dolayısıyle bu tür mallarda, nüfus artışı karşısında, bireysel
mollar yerine ko_llektif maflar .ikame ederek harcama tasarruf yapma
şansı yoktur. Bu malların başlıca örnekleri milli savunma hizmetleri
ile uzay araştırmalarıdır.
Silahlı

kuvvetler tarafından gercekleşti~.ilen hizmetler, . genellikle
«savunma» olarak toplanabilir ve beş alt başlıkta incelenebilir. Bun lar, nükleer caydırma, gelenekseİ caydırma, savaş halinde meydana
gelen zararların azaltılması (mala mülke olanın yanında insanlara
zarar), ülke alınması (fetin) ve yurtici denetim (Shoup, 1969, ss. 102 104, 143). Fert başına marjinal maliyetin caydırma halinde sıfır, ülke
alınması halinde pozitif, zarar azaltılmasmda değişmeyen ve yurtiçi
denetimde artan eğilimde olduğu belirtilebilir. Yalnızca, iki tür caydırma şekli ve belki de ülke fethinin pür kollektif oldu~u. buna karşılık, faydalorian başına marjinal maliyetin muhtemelen ortalama maliyetin altında olması yüzünden, savaş zararlarının ' azaltılması yarı
kollektif mal olarak nitelenebilir. Her halükôrda, bu beş askeri hizmet
de, toplumda herkesin kullanımına açıktır. Gerçekten de sunulması
halinde kullanılması zorunludur. Bu yüzden fiat yoluyla toplum üyelerine dağıtılması mümkün . değildir. Yurtiçi denetim hizmetleri bir
istisna olabilir. Bu hizmet, ordunun gücünü, bizatihi ülkeyi doğrudan
ya da bir temsilci aracılığı ile denetlemek için kullanması anlamına
gelir ve tabiatıyla toplumun bütün üyelerine sunulamayan bir maldır.
· 11 -

Uzay Araştırmaları :

Uzay araştırmalarının faydaları, en azından şimdiki aşamada kollektif maldır. Bu yüzden faydalananların sayısındaki bir artış, toplam
maliyete bir şey eklemez.

V. ÖZET
Kamusol faaliyetlerde, kamu sağlığı (koruyucu sağlık) hizmetleri
özel mallarla ikame edilebilecek kollektif unsuru ağır basan
kamusal mal türü fazla değildir. Ne var ki, bir tek anlamda (sağlık),
yoğun çalışmayı gerektirecek ölçüde önemli gözükmektedir. Bunun
yanı~da, mevcL:Jt üretim çıktılar.ının kollektif biçimde topluma sunulması halinde, eğitim hizmeti de, fert başına maliyetin düşürülebileceği
görüntüsünü vermektedir.
dişında,

Burada, özel kesim içinde -bireysel mallar yerine kollektif arz şe
killerinin ikamesi imkônları inceleme konusu yapılmamıştır. Bunun
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sebebi, özel kesimdeki rekabetin, · dışsallıkları dışında zaten en uygun mal türünün kullanımını dikte ettiği varsayımı geçici olarak kabul e,dildiğinden, devletçe yapılan ikamenin daha acil olmasıdır.
Referans Notu :

Kamu ve özel kesim.. arasındaki nisbi etkinlik . konusundaki ça-

lışmalar, nüfus arttıkça devletin kollektif mal çıktısında, tüketici bi-

riminin ortalama maliyetinde meydana gelen · düşüşe hiç bir atıf yapmamaktadırlar. Bir örnek alınacak olursa, Profesör Baumol'un çoğunlukla atıf yapılan mak('.llesi ile (1967} buna yeri i~tisatçı tarafın
dan yapılan yorum içinde (Bkz. Baumol'un altındakiler} ve Baumol'un
ik1 tenkide cevabı içinde, yalnızca, Dean A. Worcester Jr. tarafından
tüketici başına sıfır marjinal maliyet kavramına atıf yapılmıştır. Bu
y9zar da, malı kullananlar yönünden marjinal maliyet cinsinden, mor- .
jinal maliyet fiatlamasını açıklarken, nüfusun bölgesel dağılımındaki
değişik çerçevesinde (nüfustaki zaman boyunca · meydana gelen artış
acısından değil} muhtemelen sıfır fiat ortaya çıkacağından sôz etmektedir( Bkz.: Shoup, 1976 s. 208). Profesör Julian M. Simon (1981}
ABD vergilerin (yalnızca federal olup olmadığı, ya da üye devlet ve
mahalli idarelerin dahil olup olmadığı belirtilmemiştir) % 20'si «nüfus hacminden az bir şekilde etkilenen faaliyetleri finanse etmektedir ... » demektedir. Ne kitabinda (1917} ne de bu kitabın Boulier,
Morelant ve Leibenstein tarafından yqpılan eleştirilerinde, tüketiciler
qçısından bölünmez olan mallann nüfus artışının ortaya çıkardığı
·ekonomik sorunları hafifl~ttiğine işaret edilmiştir.
Aynı şekilde, bürokratlar ~le artan dünya nüfusunun refahı konusunda tahmin yürüten komitelerde, nüfus artışını ~ir tehlike olmaktan çıkararak olumlu bir fayda haline getiren kollektif malların rolünü
takdir etmem·e ktedirler (Söz gelimi, ABD Kongresi, 1980}.
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