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1. Gh'ş
"Maliye ilmi, ... siyasi koşuııarı daima hatırda tutmalıdır. Geçmiş devirlerin siyaset felsefesi üzerine kurulmuş bir vergileme doktrininden medet
ummak yerine, ilerleme ve gelişme ruhunun sır
larını keşfetmeye yönelmelidir."
(Wicksell, ·p. 87)
Konuşmama başlarken büyük İsveçli Knut Wicksell'e düşüncelerimin

oluşmasında ve bu konuşmayı mümkün kılmasındaki etkisi için teş·ekkür

etmemek, büyük bir ihmalcilik olur. Kişisel katkılarımın pekçoğu, özellikle
politik iktisat ve maliye·teorisi alanındakiler, Wicksell tarafından ele alınan
konuların tekrarı, geliştirilmesi ve geniŞletilrriesiriden ibarettir. Bu tebliğ de,
bunun bir istisnası değildir.
Meslek yaşamımın en heyecanlı anlarından birini, Chicago'nun eski
Harper Kütüphanesi'nin tozlu raflarından Wicksell'in bilinmeyen ve çeviri
si yapılmamış Finanz Theoretische Untersuchungen (Maliye Teorisi Araş
tırmaları) (1896) isimli doktora tezini bulduğum 1948 yılında yaşadım. Doktorasını yeni vermiş genç bir bilim adamı olarak bu teze gözgezdirdiğim. de, bazen beklenmedik bir anda ne kadar önemli şeyler öğrenilebileceğini
gördüm. Wicksell'in vergi adaleti ile ilgili yeni ilkeleri bende müthiş birkendine güven duygusu yarattı. Ekonomik.düşünce tarihinde kendini kabul ettirmiş bir kişi olan Wicksell, geleneksel maliye teorisini; zihnimde oluşma
ya başlayan düşüncelere uygun biçimde eleştiriyordu. O an,· Wjcksell'in
katkısından daha geniş bir kitleyi haberdar etmeye karar verdim ve hemen
bir çeviri faaliyetine giriştim. Çeviri yayınlanabilir hale gelinceye kadar uzunca bir süre geçti, ve bu süre içinde de Elizabeth Henderson'un önemli yar0

dımlarından yararlandım.
Esaslarına indirgendiği

zaman, Wicksell'in mesajı açık, basit ve aşi
kardı .. İktisatçılar, sanki iyiliksever bir despot tarafından istihdam ediliyormuş gibi politika tavsiyeleri yapmaktan vazgeçmeli ve politik kararların alın
dığı yapıya bakmalıydılar. Wicksell'den güç almış olarak ben de maliyede
(*)Bu konuşma 8 Aralık 1986'da Nobel iktisat Ödülünü aldığı zaman Stokholm'de yazarın
yaptığı konuşma olup American Economic Review'un June 1987, Cilt. 77, No. 3, s.
243-250'de yayınlanmıştır.
Çevir.en, Nobel Vakfı'na çeviri hakkını verdiği için teşekkürlerini sunar.
(1) Bu ve bundan sonraki alıntılar; R.A. Musqrave ve A.T.Peacock (1958, s. 72-1985) de yayınlanan Knut Wicksell', "A New Principle of Just Taxation" adlı makaledendir. Konunun daha ayrıntılı incelenmesi bu makalerıin alındığı K. Wicksell, "Finanz theoretische
Untersuchungen" 1896 adlı kitaptadır.
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ve refah iktisatında hala egemenliğini sürdüren geleneksel yaklaşıma meydan okumaya cesaret edebilirdim. Başlangıç niteliğindeki bir makalemde
(1949), _iktisatçı arkadaşlarımı alterna~if politika önlemlerinin_etkilerini analiz etmeye girişmeden önce, birtakım devlet ve politika modelleri olusturmaya davet ettim. İktisatçıları "iktisat politikasının anayasası"n·a bakmaya, kuralları ve politik unsurların içinde hareket ettikleri sınırlamaları incelemeye zorladım.
· Wicksell gibi, benim de amacım su katılmadık bir bilimsellikten çok
normatif idi, Her derde deva politika tavsiyeleri.üretmeye başlamadan önce fertle devlet arasındaki ilişkinin ekonomik anlamını anlamaya gayret et·
tim.
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bu teorinin temellerini oluşturan üç ana unsuru buluyoruz; metodolojik ferdiyetçilik, homo economicus ve politikanın bir mübadele biçimi olarak ele
alınması. Analitik yapının bu unsurlarını aşağıdaki bölümlerde ele alacağım. V. kısımda ise bu unsurları bir iktisat politikası teorisi içinde bir araya
getireceğim. Bu teori, Batılı liberal toplumların geleneksel ilkeleri ile tutarlı
olup, bu ilkelere dayanır ve bLİ ilkeleri sistemli bir şekilde genişletir. Bununla birlikte bu te·orinin gerektirdiği kurumsal - anayasal reform yaklaşı
mına, Wicksell'in yeni ufuklar açan gayretlerinden yüzyıl sonr? dahi, kuvvetli bir muhalefet söz konusudur. Ferdin devletle olan ilişkisi, kuşkusuz
politik felsefenin temel konusunu oluşturur. İktisatçılar tarafından bu ilişki
yi aydınlatmak için gösterilecek her gayret, bu genel çerçeve ..içinde ele
alınmak gerekir. Bu türlü bir gayretin özeti VI. kısımda yeralacaktır.

il. Metodolojik Ferdiyetçilik
"Eğer toplumun her ferdi için fayda sıfır ise toplum için toplam fayda sıfırdan başka bir şey olamaz."
(Wicksell, p. 77)

.İktisatçı çalıştığı modellerin ön varsayımlarını pek ender olarak inceler. iktisatçının fertlerle ilgilenmesi; onları, değerlendiren, seçen ve faaliyet gösteren .birimler olarak ele almakla başlar. İktisatçı sonuçların kaynaklandığı usullerin ve kurumsal yapının karmaşıklığını dikkate almaksızın, ferdi
seçimler üzerinde durur. Bu yöntem piyasaya veya özel sektör ilişkilerine
uygulandığı zaman pek eleştirilmez. Fertlerin, günlük (ve yasal olarak ticareti mümkün) mal ve hizmetlerin alıcıları ve satıcıları olar.ak kendi tercihlerine uygun seçim yapabilecekleri farzeçfüir ve iktisatçı bu tercihlerin (ferdin fayda fonksiyonunda yeralan görüşleri) içeriğini derinlemesine incelemek gereğini duymaz. Fertlerin kendileri, değerlemenin kaynaklarıdır ve
iktisatçının görevi, bu incelenmemi. ş tercihlerin karmaşık bir sonuç yapısı.:
na dönüşmesini sağlayan sürecin anlaşılmasını ve açıklanmasını sağla
maktır.
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Bu sürecin, onsekizinci yüzyılda, fertler arasında gönÜllü mübadeleyi
bir kurumsal çerçeve içinde olumlu olarak değerlendirilecek
sonuçlar yaratan bir işlem olarak keşfedilmesi, '.'iktisat"ı bağımsız akademik bir disiplin ve bir ilim haline getirmiştir. Piyasa yöntemlerinin olumlu
olarak nitelenen sonuçları ile bu yöntemlerin kurumsal özellikleri arasın
daki ilişki, "piyasa" fonksiyonel açıdan yorumlandığında yani, sanki
"ekonomi" adı verilen birşey kıymet maksimizasyonu için varmı~~ gibi düşünüldüğünde bir belirsizlik kaynağı halini almıştır. Kaynakların değılımın
da etkinlik, ferdi tercihlerin uygulamaya konulduğu yöntemlerden bağımsız olarak tanımlanmıştır.
·
Ekonomik yöntemi doğada mevcut. Şaşmaz düzenlerden bfri olarak
yorumlam~ya doğru yapılan bu mahir kaydırma mevcutken, politikanın veya hükümet yönteminin de ayni şekilde yorumlanması bir sürpriz değildir.
Ayrıca politikanın doğanın şaşma:z düzenlerinden biri olarak yorumlanması, yüzyıllar boyu politika teorisinin ve politik felsefenin hakim unsuru olmuştur. Bu nedenle "ekonomi" ve "hükümet şekli" kavramlarının yorumu, değerlendirme konusundaki temel fark incelenmeyince birbirine tamamen uygun görünmüştür. Piyasada seçen ve hareket .eden fertlerin, belirli
sınırlar altında bir. dış değerlendirme · kriterine başvurmaksızın bu işlemle
re katılan fertler için kıymet maksimizasyonu sayılabilecek sonuçlar yaratacağını Kabul etmekte bir yanlışlık vardı. işlemin kendi niteliği, ferdi kıy
metlerin maksimize edilmesini garanti eder. Bu ''kıymet maksimizasyonu"
bakış açısını, piyasadan politikaya uzatmak mümkün değildir. Çünkü politika, piyasanın yapısına uygun düşen dürtüyü doğrudan doğruya içermez.
Adam Smith'in görünmeyen elinin politika alanında bir karşıtı yoktur.' Bu
nedenle, Wickselı've diğer Avrupalı bilginler tarafından kalkışılan ekonomi
teorisini kamu sektörünün işleyişine uygulamak girişiminin bunca yıldır gekolaylaştıran

lişemeden kalmış olması şaşırtıcı değildir.

Esas itibariyle ferdiyetçi kalan bir ekonomi teorisinin bu şekilde metodolojik bir dar kalıba sokulmasına gerek yoktur. Eğer maksimizasyon uygulaması, seçim yapan bir ferdin bu davranışinın anlaşılması, açıklanması
ile sınırlı tutulur ve ekonominin tümüne yaygınlaştırılmazsa; ferdi seçim davranışını, farklı kurumsal çerçeveler içinde incelemenin ve değişik bir kurumsal yapının karşılıklı etkileşim yönteminin sonuçlarını nasıl etkileyeceğini araştırmanın herhangi bir güçlüğü yoktur. Elmalar ile portakallar arasında seçim yapacak bir fert, oyverme odasında "Aday A" ile ''Aday B"
arasında seçim yapacak kişi ile ayni'durumdadır. Farklı kurumsal yapıların
seçim davranışını etkileyeceği açıktır. Modern kamusal tercih teorisinin bü- .
yük bir kısmı bu ilişkileri açıklar. Fakat benim buradaki amacım daha temel bir konu ile ilgilidir. Bu da ferdin seçim davranı$ının, bütün seçim ortamlarında ayni şekilde analiz edilebileceği görüşüdür. Mukayeseli analiz,
piyasadan ve politik karşılıklı etkileşim yapısından doğan sonuçların özellikleri arasındaki farkların önceden tahminine imkan verebilmelidir. Bu tahminler ve onları ortaya çıkaran analiz yöntemi, tamamen normatif içerikten yoksundur. ·
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111. Homo Economicus
" ..... Ne icra ne de yasama organı ve hatta yasama organındaki çoğunluk, gerçekte devlet idaresi teorisinin bize olmasını söylediği gibidir. Onlar, toplumun refahını arttırmaktan başka düşün. celeri olmayan toplum organları değildir .
..... Yasama organının üyeleri, pek çok durumda,
toplumsal refahla kendi seçmenleri kadar ilgilidir, ne az ne de çok. "
(Wicksell, s.86, 87)

Bu analiz, ferdi fayda fonksiyonunun unsurları ile ilgili ön belirlemeler
yapmaksızın, yanlışlanması mümkün bir dizi hipotez yaratabilir. Bununla
beraber, eğer seçim davranışı üzerindeki sınırlamaları değiştirmenin etkileri araştırılacaksa, bu unsarların bir ölçüde belirlenmesi gerekir. Böyle yapmakla, yanlışlanabilir daha yoğun hipotezler geliştirmek mümkün olur. Mesela elmaların ve portakalların her ikisi de pozitif değerli "mallar" ise, elmaların fiatı portakallarınkine oranla düştüğü zaman; portakallara göre daha
çok elma satın alınacaktır. Eğer gelir pozitif bir "menfaat " ise ve A kaynağından elde edilen gelirin marjinal vergileme oranı, B kaynağından elde
edilen gelire oranla artarsa, gelir kazanma gayretlerinin çoğu B kaynağına
kaydırılacaktır. Eğer hayırseverlik nedeniyle yapılan bir ödeme pozitif değerli bir "yarar" ise ve hayır yapma amacıyla verilen hediyeler vergiden
edidüşülebilir hale getirilirse, bu amaçla hediye vermenin artacağı tahmin
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rumun rantları dağıtmada sahip olçJuğu takdir yetkisi artarsa, bu rantları
güvence altına almak isteyen fertler, ilgili politik kurumun kararlarını etkilemek amacı ile yapılacak girişimlere daha çok para harcayacaktır. Fayda
fonksiyonlarındaki unsurların belirlenmesi halinde, bu unsurların nisbi ağır
lıkları belirlenmemiş olsa dahi, analizdeki işlerliğin arttığına dikkat edilmelidir. Piyasada veya politik karşılıklı etkileşimde tümüyle işlerliği olan bir
seçim davranışı ekonomik teorisi oluşturmak için, net servete veya net gelir~ davranışları etkileyen çok önemli bir rol atfetmek gerekmez.
Ferdi rasyonel davranış modelinin politikaya uygulanmasında fayda
fonksiyonu unsurlarının belirlenmesi ile bu unsurların ağırlıklarının tesbiti
arasındaki fark daha dikkatle incelenmeyi gerektirir. "Politikanın Ekonomik Teorisi" ni eleştirenlerin pek çoğu; eleştirilerini, böyle bir teorinin zorunlu olarak net servet maksimizasyonu hipotezini içerdiğini ve böyle bir
hipotezin ise pek çok durumda yanlışlanabilir olduğunu öne süren görüşe
tür
_ dayandırırlar. Sazan bu teorinin pek aşırı tarafları, eleştirmenlerin bu
eleştirilerini haklı çıkaracak durumlar yaratabilmektedir. Politika ekonomik
açıklayıcı gücü yönü.nden en az kritik varsayımı, sadece belirlenebilir ekonomik kişisel çıkarın (mesela net serve·t, gelir, sosyal mevki) seçim yapacak fert için pozitif değerli bir "yarar" olduğu varsayımıdır. Bu var-
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sayım ekonomik çıkarı egemen bir duruma getırrnez ve kesinlikle politik
aktörlere şeytani veya kötü motiflere sahip oldukları imasında bulunuyor
anlamına gelmez. Bu yönden teori, piyasa davranışı ile ilgili ekonomi te-orisinin rtıotivasyonel yapısına dayanır. Piyasa ile politik karşılıklı etkileşi
min tahmin edilen sonucları arasındaki fark, insanların kurumsal roller arasında ·yer değiştirirken sahip olacakları motiflerden çok ~ bu iki kurumsal
düzenlemenin yapıları arasındaki farktan kaynaklanır.

'

iV. Mübadele Olarak Politika
"Bir kimsenin kendi çıkarlarını gözetmeyen veya onlarla taban tabana zıt bazı faaliyetlerin masraflarını karşılamak için katkıda bulunmaya zorlanması belirgin bir adaletsizlik olarak görünecektir."
·
(Wicksell, p. 89)
Fertler seçer ve böyle davranırken, bu davranış ister piyasada isterse
politikada ortaya çıkmış olsun, belirlenebilir ekonomik çıkar, pozitif şekil
de değerlendirilen "mallar" dan biridir. Fakat piyasalar mübadele kurumlarıdır; insanlar piyasaya bir .şeyi başka bir şeyle değiştirmek için girerler.
Yoksa mübadele-üstü veya fert-üstü oazı sonuçlara yardımcı , olmak
için girmezler. Piyasalar motivasyonel yönden fonksiyonel değildir; yani,
ferdi seçicilerde; yaptıkları işten bazı tercih edilen toplumsal sonuçlar, belli bir "kaynak dağılımı" veya "gelir bölüşümü" çıkmasını beklemek gibi
bilinçli bir beklenti yoktur.
Mübadele kavramının politikaya uygulanması klasik bir' önyargı ile karşılaşır. Buna göre fertler iyiyi, doğruyu ve güzeli bulmak için yapılan ortak
araştırma yoluyla politikaya katılırlar. Bu idealler, politikaya katılanların değerlerinden bağımsız olarak tanımlandıkları için, onların davranışlarına belki
yansır, belki yansımaz. Politika, politik felsefenin bu görüşüne göre, bu kapsamlı amaçlara yardımcı olacak bir araçtır.
Wicksell ve bu konuda onu takip eden modern kamusal tercih teorisi
taraftarları, bu tartışmalara yer vermemişlerdir. Piyasa ile, politika arasın
da konumuz yönünden· önemli fark, fertlerin takip ettikleri çıkarların veya
değerlerin cinsinde değil fakat çeşitli çıkarlarını takip ederken tabi oldukları koşullardadır. Politika, fertler arasında mevcut karmaşık bir mübadele
yapısıdır. Bu yapı içinde kişiler, basit piyasa mübadelesi ile etkin bir şekil
de sağlanamayan kendi özel amaçlarını topluca sağlamaya çalışırlar. Ferdi çıkarın olmadığı yerde, başka bir çıkar yoktur. Piyasada, fertler elmalarla portakalları değiştirirler; pölitikada ise yerel itfaiye teşkilatı hizmetinden
yargı hizmetine kadar toplum olarak ihtiyaç duyulan hizmetlerin maliyetini
karşılamak için anlaşılan katkı paylarını mübadele ederler.
·
Politik uzlaşmanın esas itibariyle böyle bir gönüllü temele dayandırılması, modern politikayı bir iktidar olarak vurgulayan modern analiz ile çatışır. Devlet faaliyetl@rinde görülen zorlayıcı unsuru, fertler arasındaki gönüllü mübadele ·modeli il~ telif etmek güç bir iş olarak görülmektedir. Bununla beraber şöyle sorabiliriz: Zorlama, fakat hangi amaç için? Fertler niçin kendilerini kollektif davranış içinde mevcut zorlamaya tabi tutarlar? Ce~
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vap açıktır: Fertler devletin ve politikanın zorlayıcılığına, ancak anayasal
"mübadele " kendi çıkarlarını arttırırsa boyun eğerler. Bu tür bir mübadele
modeli olmaksızın, ferdin devlet tarafından zorlanması, üstüne liberal bir
sosyal düzen kurulacak ferdi değer sistemi ile bağdaşmaz.
V. İktisat Politikası Anayasası
"..... Önerilen faaliyetin bireylere sağlayacağı
faydanın maliyetinden fazla olup olamayacağını
bireylerden daha iyi kimse değerlendiremez.''
(Wicksell, p. 79)
Politikanın mübadele kavramı içinde şekillendirilmesi normatif biriktisat politikası teorisi elde etmek yönünden önemlidir. Politikanın işleyişin
deki iyileşme; dışarıdan beHrlenmiş birey-üstü ideallere ne ölçüde yaklaşıldığına bakılarak değil, bireylerin arzularının düzeyine göre ölçülür. Bir
bireyin isteği kuşkusuz çeşitli bireyler tarafından da paylaşılabilir. Bunun

içindir ki, piyasadaki mübadele ile politik mübadele arasındaki fark, politik
mübadelede amaçların paylaşılmış olmasıdır. Politik amaçlar üzerindeki ideal anlaşma, herhangibir ferdi değerlendirmenin üstünlüğüne müsaade etmez. Sözkonusu anlaşma, yine kavramsal olarak, fertlerin açıklanmış Seçim davranışlarından kaynaklanır. · Ortaklaşa paylaşılmış bir anlaşmayı, dış
sal şekilde tanımlanmış veya tasvir edilr:niş ve üzerinde fertlerin "anlaş
ması zorunlu" "iyiler" den dikkatle ayırmak gerekir.
İktisat politi~ası normatif teorisi için belirlenen sınırlayıcı önermeler son
derece ciddidir. Politikanın doğrudan değerlendirilmesini yapacak herhangi
bir kriter yoktur. Dolaylı bir değerlendirme, politik sürecin açıklanmış fert
tercihlerinin görünen politik sonuçlara dönüşmesini ne ölçüde kolaylaştır
dığına bakılarak yapılabilir. Değerlendirici dikkatin.odak nokt?SI, sonuç hal.inin veya sonuç yöntemlerinin aksine, sürecin kendisidir. "iyileşme", bu
nedenle, politik sürecin, bu sürece katılanlar tarafından tercih edilen sonuçların ortaya çıkıp çıkmadığını yansıtmasına imkan verecek reformlarda
ve kurumsal değişmelerde aranmalıdır. Normatif iktisatta Wicksellyen yaklaşımla geleneksel y~klaşım arasındaki farkı belirtmenin bir yolu, reforma
tabi olan konunun politikanın kendisi değil, fakat, politikanın anayasası olduğunu söylemek olabilir. Basit bir oyun benzetmecesi, buradaki farkı açık
lar. Wicksellyen yaklaşım , bütün oyuncuların potansiyel çıkarını gözeten
kurallarda reform yapılması gereğinde yoğunlaşırken, geleneksel yaklaşım,
oyuncuların mevcut veya belirlenmi~ kurallar içinde izleyeceği oyun stratejilerinin iyileştirilmesine önem verir.
Piyasalarda yapılan seçim ile ilgili geleneksel teoride seçim çevresinin anayasası üzerinde ya hiç durulmaz veya bu konuya pek az yerverilir.
Piyasada ferdin ke.ndi tercihlerini uygulama imkanına sahip olduğunu farzederiz. Mesela bir portakal satın almak istiyorsa bu arzusunu gerçekleş- · ·
tirebileceğini düşünürüz. Ferdin tercihini açıklamasıyla bu tercihini doğru
dan tatmin etmesi arasında hiçbir kurumsal engel yoktur. Piyasada meydana gelen aksama veya hata, ferdi tercihlerin sonuçlanmasında değil, fa-
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kat bazı seçicilerin sahip olduğu alternatiflerin mübadele bağı ile bağlı diğer fertlerin alternatifleri ile uyuşmamasından kaynaklanır. Piyasadaki karşılıklı hareketlerin "etkinliği", fertlerin ayni tercih imkanlarına sahip olma- ları ile garanti edilir.
·
Politik mübadelede, bir piyasanın değerlendirilmesine benzer ve ahlaki yönden "etkinliğin" değerlendirilmesine izin verecek merkeziyetçi olmayan bir usul sözkonusu değildir. Fertler, politikada kollektif şekilde "satın
alınan" malların niteliği gereği, kendi davranışlarını ortak ticaret hadlerine
uyduramazlar.- Fertler arasında merkezi olmayan ticaretin politik alandaki
benzeri, bütün mübadelel.erin ortak özelliği olan; mübadeleye katılan fertler arasındaki anıa·şmadır. Toplumsal,tercih için oybirliği kuralı, piyasalarda bölünebilir malların değişme özgürlüğünün siyasi benzeridir. Bu nedenle
politikayı, sonuçlarından bağımsız olarak değerlendirmek ancak, karar alma kuralları ile, "etkinliği" garanti edecek tek kural olan oybirliği veya bütün katılanlar arasındaki anlaşma kuralı arasındaki mütekabiliyetin deresürmekle mümkündür. Buna göre, eğer "etkinlik", istenilen bir
kriter olarak kabul ediliyorsa, usuldeki normatif iyileşme, burada yorumlandığı şekilde , oybirliği kuralına ne ölçüde yaklaşıldığı ile ölçülür. Bu noktada belki, Wicksell'in kendi önerilerini "etkinlik" ten ziyade "adalet' teriml~riyle belirlemi~ olmasının, bu iki normun gönüllü mübadele kapsamı
içinde birbirine mutlak bir denklik içinde bulunduğunu gösterdiğine işaret
etmek yararlı olacaktır : .
Politika, gözlendiği gibi, oybirliği kuralının uygulandığı ideal toplumsalort~klaşa mübadele sisteminden, kuşkusuz, uzaktır. İ.şlem maiiyetinin politik eşiti olan maliyet, ideal "etkinliğin" takipini, piyasalardaki benzer ta-_
kipten daha fazla makul hudutlar dışına ite{ Fakat idealin gerçekleştiril
mesini önleyen engellerin varliğı, ideal durumun simgesel tanımını reddetmek anlamına gelmez . Aksine, bu gibi engeller, genel bir "uzlaşma hesabi .
na dahil edilmiştir.
Wickseıı, · teşrii karar yapısında reform gereğini savunmanın ötesine
gitmemiştir. O, harcama ve finansman kararları arasında bir bağ kurulması gereğini ve önceden belirlenmemiş harcamalar için yarı-oybirliği kuralı
nı önermiştir. Wicksell, kendi analizini bilinçli bir şekilde anayasal seçime,
yani günlük politikanın içinde işleyeceği ~uralların seçimine kadar götürmemiştir. Önerdiği reformlar, kuşkusuz, anayasal niteliktedir. Çünkü bu reformlar karar verme yönteminin iyileştirilmesini amaçlamıştır. Fakat kullandığı değerlendirme kriterleri, bazı özel durumlarda ferdi tercihleri politik sonuçlarla . karşılaştırmaktan ibaretti .
Wicksell'in, kendi önerdiği reformları sınırlayıcı nitelikte görmediğini
belirtmekte, belki, yarar vardır. Vergi payı yapısında daha büyük bir esneklik
getirmekle Wickseliı katı vergıleme kuralları altında reddedilmeye devam
edilecek harcama_ programlarına potansivel bir onav getirmiş oldu. Bununla . birlikte, eleştirmenler Wicksell'in oybirliği kuraıını sınırıayıcı olarak yorumlamışlar ve bilhassa günlük politikada gözlemlenen ve gittikçe geniş
leyen faaliyetlerle mukayese edildiğinde bu sınırlayıcılık karakterinin daha
da belirginliştiğini öne sürmüşlerdir. Belki bu sınırlayıcı yorum, kısmen, po-
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litik iktisatçıların, Wicksell'in etkinlik normunu politik sektöre de t~mil ettiğinin farkında olmayışlarından doğmuştur. Bu sınırlılık,-oybirliğikriteri bir
adım daha yukarıya, günlük politikanın içinde cerayan edeceği anayasal
kurallar üzerinde potansiyel bir anlaşma düzeyine çıktığında önemli ölçüde azalmış ve hatta limitte tümüyle ortadan kalkmıştır. Bu çerçevede, bir
fert; belli durumlarda kendi kişisel çıkarlarına aykırı sonuçlar yaratacak bir
kuralı rasyonel , bir - şekilde tercih edebilir. Eğer fert, "oyunun" bütün aşa
maları sonunda kendi kişisel çıkarlarının; Wicksellyen kuralın dönem içi uygulanmasına oranla, çok daha iyi korunacağını tahmin ederse, bu şekilde
davranacaktır. Wicksellyen dönem içi kriter incelenen tek kararın özel etkinliğinin bir ölçüsü olarak geçerliğini korur. Fakat kriterin dönem içi ihlali,
sözkonusu kuralın; oybirliği ile belirlenmiş bir kural olması halinde, etkin
olmadığı anlamına gelmez (2).
Yukarıda belirtildiği gibi, Wicksellyen kriterin, anlaşmayı kolaylaştıran
kurallar arasındaki seçimin anayasal düzeye ç.ıkartılmış olması, nihai durumda, çeşitli ferdi ve grupsal çıkarlar arasında doğması muhtemel uzlaş
mazlıkları tümüyle ortadan kaldırabilir. Fert, bir anayasal kuralın birbirini
takip eden dönemlerden oluşan uzun bir süre b'oyunca, ki bu süre içinde
bir çok dönemlik seçimlerin yapılması mümkündür; uygulanacağını hesap
etmesi halinde, herhangibir kuralın kendi tahmini çıkarlarını nasıl etkileyeceği konusunda kısmi bir "belirsizlik perdesi" arkasında kalır. Kurallar arasında seçim bu nedenle, genelleştirilmesi mümkün haklılık kriterine dayanma eğilimi gösterir. Böylelikle, farklı çıkarların kolaylıkla birbirinden ayır
dedilebildiği bir duruma kıyasla anlaşmayı daha kolaylıkla mümkün kılar.
Wicksellyen araştırma programı içinde hareket eden ve normatif tav- siyeler verme durumunda olan politik iktisatçı, zorunlu olarak içinde politik
kararların alındığını gördüğü usul ve yapı üzerinde dikkatini yoğunlaştır
mak zorundadır. Mevcut anayasalar veya kurallar yapısı eleştirisel bir inceleme konusudurlar. Farazi soru şudur: Acaba bu kurallar, gerçek bir anayasa meclisi (kurucu-meclis) üyelerinin anlaşmalarından kaynaklanmış olabilir miydi? Burada bile, mümkün olan normatif tavsiyenin ciddi şekilde sı
nırlanması gerekir. Fakat söz konusu iktisatçı, ihtiyatlı bir biçimde; mevcut
. olabilecek usullerde, kurallarda değişiklik yapılmasını önerebilir. Herhangibir değişiklik önerisi sadece geçici nitelikte yapılmalı ve bundan da önemlisi böyle bir öneri yapılırken politik realite, ciddi bir biçimde gözönünde
bulundurulmalıdır. Dikkate değer kurallar ve kural değişiklikleri; sıradan vatandaşın içinde yaşadığı politik ortamda işleyeceği tahmin edilenlerdir, yoksa sadece ideal, herşeyi bilen ve iyiliksever insanlara uygun olanlar değil!
Politika alternatifleri makulün sınırları içinde olmalı ve politik kişi ve kuruluşların çıkarları, ulaşılması mümkün olan sonuç üzerindeki sınırlamalar olarak tanınmalıdır.

(2) Gerdan Tullock ile birlikte yazdığımız "Calculus of Consent" (1962) kitabının en önemli
katkısının Wicksellyen yapıyı anayasal düzeyde bir seçime kaydırması olarak yorumluyorum.

VI. Anayasacıhk ve Sözle.şmecilik
"Temel amaç ... kanun önünde eşitlik, mümkün
olan en büyük özgürlük, ekonomik refah ve bütün insanların. barışçı işbirliğidir."
. (W~cksell, p. 88)

Temel Wicksellyen yapı, kurallar ve anayasalar arasında seçime kayve bir belirsizlik perdesi olarak kişisel ve genel çıkar arasın
daki farkı kapatmayı kolaylaştırmak için kullanıldığından, politik iktisatın
arastırma programı, sözleşmeci politik felsefenin hem klasik ve hem de moder~ türleri ile birleşir. Özellikle benim kendi yaklaşımım john Rawls'un bilinen yapısı (1972) ile ortak noktalara sahiptir. Rawls, bir politik anayasanın seçiminden önceki aşamada, kavramsal anlaşmadan doğan adalet
prensiplerini elde etmek için bilgisizlik perdesini haklılık kriteri ile birlikte
kullanmıştır.
Kendi analitik yapısını anayasal seçim düzeyine kaydıramamaktaki hatası yüzünden Wicksell, mevcut kaynak dağılımı ile ilgili kararları meydana
getiren politik yöntemin değerlendirilmesi konusu ile kendini sınırlamıştır.
Kendisinin de açıklıkla kabul ettiği gibi, Wicksell ya devletin önceki taahhütlerini, mesela kamu borçları faizlerinin finansmanı gibi, veya kişiler ve
gruplar arasında, mali araçlarla gerçekleştirilen gelir veya servet transferini kapsayan politik hareketi değerlendirmekte acizdi. Dağıtımla ilgili sorular Wicksell'in değerlendirme alanının dışında kaldı ve bu nedenle de uzun
süre temel analitik katkıdan yoksun kalmamıza yolaçan bir eksiklik ortaya
çıktı. Bununla beraber, 1 politikanın anayasal düzeyine çıkılmasıyla bu sınır
lama kısmen kaldırılmış oldu. Oldukça kalın bir belirsizlik ve/veya bilgisizlik perdesinin gerisinde, dönem içi mali transferlere müsaade eden kurallar üzerinde sözleşmeye dayalı bir anlaşmanın mümkün olacağı açıkça görülüyordu. Anayasa onaylanı:nış bir transfer yapısının kesin özelliklerinin
kuşkusuz, anayasal anlaşma usulüne ait değerlendirici hüküm sınırlaması
nedeniyle, bağımsız bir şekilde elde edilmesi mümkün değildir. Bu yön:den uygulama tümüyle, Wicksell'in vergi bölüşümü için, anlaşma usulünden bağımsız bir şekilde özel hükümler koymaktaki isteksizliğine benzemektedir. Belli bfr harcama projesini finanse etmeye yetecek herhangibir
vergi payı bölüşümü, genel anlaşma ile kabul edilmiş olmak şar:tıyla, Wicksell'in testini geçer. Ayni şekilde, dönem içi mali transferleri gerçekleştire
cek herhangibir düzenleme seti, genel anlaşmayı sağlamışsa, Wicksellyen anayasal aşama testini de geçer.
Bu temel belirsizlik, usule ait sınırların üstünde ve ötesinde kalıcı tavsiyelerde bulunabilmek isteyen politik iktisatçılar veya filozoflar için rahatsız edicidir. Bir sosyal mühendis rolü oynamak ve politik yöntemlerle açık
lanan ferdi tercihlerden tamamen bağımsız olarak "yapılması" veya
"yapılmaması" gereken politika reformlarını önermeyi üstlenmek isteyen
yapısalcı, pek çokları için karşı konulması gereken bir katılıkta bulunmuşdırıldığından
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für. Ferdi değerlere tutarlı bir bağlılık tarafından dikte edilen bilimsel dürüstlük, modern politik ekonominin belirleyici bir özelliği olmamıştır.
Böyle bir dürüstlüğü sürdürmenin zorluğu, açıklayıcı ve haklı çıkarıcı
önerileri birbirinden ayıramamak hatası ile daha da arttırılmıştır. Sözkonusu bu hata, politik düzen ile ilgili sosyal sözleşme teorilerini eleştiren bütün eleştirmenlerin hemen hepsinin durumunu tanımlamiştır. Şüphesiz, anayasa kurallar üzerinde anlaşmaya varma yöntemine dikkat etmeyiz ve herhangibir zamanda ve herhangibir hükümet şeklinde mevcut kuralların kay- ·
nakları, sözleşmeci model tarafından tatmin edici bir şekilde açıklanamaz.
Sözleşmeci yaklaşımın amacı, bu anlamda açıklayıcı değildi. Aksine o, haklı
çıkarıcı olup normatif değerlendirme için bir temel oluşturur. Günlük politik faaliyetleri sınırlayan mevcut kurallar anayasal sözleşmeye ait anlaşma
ile ortaya konabilir miydi? Bu soruya olumlu cevap vefilebildiği ölçüde fertle
devlet arasında meşru bir bağ kurmuş olabiliriz. Soru olumsuz bir cevaba
yolaçtığı ölçüde, mecut düzenin normatif eleştirisini yapacak bir temele sahip olacağımız gibi, bir anayasal reform için öneriler oluşturmamıza yarayacak bir kritere de sahip olacağız.(3)
Ferdi kriter tarafından belirlenen normatif sınırlar içinde kalmayı isteyen politik iktisatçı, bu noktada, sadece bu noktada; .anayasal politika ile
ilgili diyaloğa katılabilir. Batılı modern demokratik ·idarelerdeki açık
finansman rejimleri en dramatik örneği oluşturur. Değişik nesil temsilcilerinin bir neslin çoğunluğuna, gelecek nesillerin vergi mükelleflerini fayda
kaybına uğratacak devlet borçları yoluyla bugünkü toplumsal tüketimin finansmanına izin verecek bir anlaşm~ yapmaları hemen hemen imkansız
dır. Ayni sonuç, modern refah devletinin bir özelliğini oluşturan nesiller arası
transfer programlarının çoğundaki örtülü borç yükümlülüğü için de geçerlidir.
Politika ile yaratıian sonuçların, politik faaliyeti sınırlayan kurallar ile
olan sıkı bağlılığı inkar edilirse, bütün sözleşmeci . denemeler geçerliğini yitirir. Eğer sonuç durumları, anayasal yapıdaki değişmelerden etkilenmiyorsa, anayasal politik ekonomiye gerek yok demektir. Buna karşılık, eğer kurumların gerçekten önemi varsa, anayasal politik ekonominin görevi açık
lıkla belirlenibilir. Pozitif yönden bu görev değişik sınırlayıcı kuralsetlerine
ait isleme.özelliklerinin analizini kapsar. Oyun teorisinden bir benzetme yaparsak, bu analiz kurallar seti olarak tanımlanan oyunların çözümünü araş
tırmaktır. Normatif yönden ise anayasal politik iktisatçının görevi, fertlere
sosyal düzenlerini kontrol eden vatandaşlar olarak, kendi amaçlarına en
iyi h.izmet edecek politik oyun kuralla.rını bulmada yardımcı olmaktır.
1987 yılında, Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan politik düzenin te.mel kurallarını koyan anayasal· anlaşmanın ik~y~:~ncü yıldön~m~n~ ..kutluyor. Bu anlaşma, politik kuralların bilinçle seçıldıgı ~z saxıdakı ta~ı~ı o~n~k
lerden biriydi. James Madison'un düşüncesini şekıllendıre~ polıtık gor~n
tü, öz itibariyle Knut Wicksell'in daha sınırlı fakat daha derın olan vergıle(3) Anayasacı-sözleşmeci perspektifin benimsenmesi için genel bir tez, hem pozitif ve hem
normatif analiz yönünden, Geoffrey Bren nen ile beraber yazdığımız The Reason of Rules (1985) adlı kitapta geliştirilmiştir .
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me ve harcama analizini şekillendiren görüntüyle ayni idi. Her ikisi de kendini oluşturan fertlerden akılca daha üstün olacağı düşünülen organik bir
devlet kavramını reddetmişti. Her ikisi de sosyal düzen ile ilgili süregelen
sorunun cevaplandırılmasına yardımcı olacak her türlü bilimsel analizi taşıma gayreti içinde olmuştu. Söz konusu soru şudur: Kendi değerlerini yaratabilen ve yaratması gereken bağımsız fertler olarak, özgürlüklerimizi korurken, nasıl barış, refah ve ahenk içinde birlikte yaşayabiliriz?
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