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ı. GİRİŞ
Düşünce tarihini yazmanın çeşitli şekilleri vardır. Bunlar
dan birisi konula.rı kapsaya n ve yıldan yıla devam eden tam bir kronolo
jik tarihçed ir. Diğeri

ise konuyla ilgili yazarların söylediklerini bir araya getirere k yazarda
n yazara
bir sıra takip etmekti r. Bu şekilde önemli konuları seçme, nasıl
geliştiklerini
görme ve böylece cloktriner gelişmeyi zaman süresi içinde analiz
etme şansı .
bulunmaktadır. Ben mali teorinin tarihçes inde, .sorunlar
ı geniş bir biçimd e
ele almak için daha uygun olan ikinci yolu seçtim. Konula r burada
5 kısımda
sıralanmışlardır; kamu harcam alar teorisi· (2.bölü m),
vergile mede ada let
(3.bölü m), vergile mede etkinlik (4.bölü m), yansıma. (5.bölü m) ve
maliye politikasının makro yönleri (6.bölü m). Ümit edilir ki bu sıralama
mali doktrin in
iç yapısını ve onun tarihsel gelişmesini ortaya koyacaktır. Fakat,
diğer yanda
düşünce tarihini n tek ya ela tan) bir bakış açısı yoktıtr.
Böyle bir tarihçe hem
seçim hem de düzenle me açısından yazıldığı zamanı ve geçmiş olayl
arın prizmasını içeren yazarın perspek tifini de yansıtmak zorunda
dır.
Mali doktrin tarihi, belki bir diğer açıdan mesela iktisadi açıdan
ö~el bir
çekicilik göstere bilir. Bir yandan analitik iktisadın gelişmesini, kullanıl
an araç-

ların zenginliğini yansıtabilir, Joan Robihs on'un ifade
ettiği gibi o zaman

• Musgrave, Richard A; Harvard University, Emiritus, Cambridge,
MA Universtiy of Caliİ'or
nia, Santa Gruz, CA "A Brief H istory of Fiscal Doctrine" Handboo k
of Public Economics, Volume I Editors: Alan J. Avenbach, Martin Feldstein 198.5, Netherle nds

95

mali problemlerin çözümüne de uyarlanabilir. Göreceğimiz gibi, en önemli
mali araçlar, mali uzmanlar tarafından değil, büyük genel kuramcılar tarafın
dan temele oturtulmuştur. Bu ekol, Smith'den Ricardo, Mill, Depuit, Eggeworth, Wicksell, Pigou'ya ve Keynes'ten Samuelson'a kadar uzanır. Genel teori ve mali teori arasındaki bu yakın ilişki, her bir aşamada hakim fiyat teorisi ve gelir dağılımı teorisini yansıtan vergi yansıması analizinde daha belirgindir. Vergi adaleti analizi fayda teorisinin gelişmesinden önemli ölçüde etkilenParcto refah ekonomisinin ortaya ·çıkışı modern kamusal mallar analizinin de gelişmesini sağlamıştır. Keynezyen ikt.isadın ortaya çıkışı bütçe politikasının rolüne yeni bir bakış açısı oturttu ve böylece gelişme devam etmiştir.
miştir.

Ama, iktisadi analizin araçlarından ziyade mali doktrinin tarihi söz konusudur. Bu tarihçe aynı zamanda ekonomik ve sosyal kurumların değişmesi
ne de cevap vermektedir. Feodalizmin çöküşüyle Kral'ın _mülkiyet geliri, vergi
tarafından ikame edilmek zorunda kaldı; ve çağdaş hukuki ve mali kurumların gelişimiyle vergi yapısına yansımasıyla, vergi yapısının analizinin karmaşık
lığı çok büyük ölçüde arttı. Yaygınlaşan demokrasinin gelişmesi önceden kabul edilen devletin fonksiyonlarını değiştirdi, çıkar grupları ve sınıfları arasın
daki çatışma alanındaki engeller bütçe p9litikasıyla kalclırılclı.
Değişen sosyal felsefe ve değerler, sonuçta mali doktrinin gelişmesini ele
etkiledi: Lockean kurallarının Bentham faydacılık modeli ile yer değiştirmesi,
vergi adaleti kuramını ela önemli ölçüde değiştirdi ve eşitlik felsefinin ortaya
çıkışı transfer önemini ve gelişmesini belirleyen, önemli bir faktör oldu. Tutucu iktisatçılar bu fikirleri rahatsız edici bulabilirler ama bu gözlemimize göre
onlar olmadan da yeterince karışık olan bu tarihçeye renk katıyorlar.

Sahası ve içeriği nedenleriyle bizim ana lizimiz Adam Smith ve Ulusların
Zenginliği ile başlıyor. Bu kitap gayet tabi ki mali doktrinin başlangıcı değil
dir. Fizyokratlar vergi teorisi, Kameralistler açık bir biçimde kamu maliyesinin yönetimi ile ilgili yazılar yazmışlardı. Bununla. beraber Smith modern düşüncenin ortaya çıkışının anlaşılması için uygun bir başlangıç noktası oluştur
muştu. Halihazırda bulunan ve derli toplu biçimde düzenlenen temel sorunlar düzenlendi, bu sorunlar Prensin hizmetlerini sağlanmasına gerekli kamu
gelirlerinin bulunmasına kadar uzanıyordu. Gelecek 2 yüzyılı takip eden geliş
meler onun esas t~masında dramatik de olsa bu temanın çeşitlemelidir. Şema
nın diğer tarafında bugünkü geçerli olan doktrinleri diğer bölümlere bıraka
rak tarihçeyi 1960'lara kadar götüreceğiz. Bizim alanımızın sınırlı olması ne96

deniyle yaptığım.ız iş hem konuları hem d'e yazarları açıs ından seiektif olm ayı
gerektirmektedir. Bununla beraber, okuyucunun kendi açısından daha da
önemli bulduğu konular izlemeye teşvik edilmesi ümit edilin ektedirl.

2. Kamusal Mallar
Mali teorinin esası, hangi kamu hizmetlerinin kamu sektörü tarafından
ve ne kadar sağlanacağı sorusuna cevap aramaktır. Bu nedenle bizim ilk işi
miz, bu sorunun mali teorinin gelişmesiyle nasıl bir ge li şme gös te rdiğini incelemektir. Burada mali politikada daha yeni bir rol üstlenen ya n s ım a teorisine
karşılık vergi adaleti konusunda büyük yakl aş ımlar bulmak sürpriz d eğildir.
2.1.

Hükümranlık

Görevleri

Klasik iktisatçıl ar tarafından geliştirilen kamu sektörü olay;, pıyasaya
müdahale etl\1eden kam usal ihtiyaçlar ve onun finansmanı için ve rgileme sadece onun gerektirdiği öze l şartl arda gerekir. Bu şart l a rın tanımı yap ılmış an'
1
cak tam bir analiz için araçlar hala eksiktir. Klasik yaklaşımın temel öze lliği
hala açıkça izlenmekte, harcamaların iktisad i ve vergileme ayrı ay rı ince lenmektedir. Vergilemenin faydası çok gerekli görülmekle birlikte, vergi ge lirlerinin hacmi ve vergi analizi h arcama l arın yan ınd a bir bütün olarak ödeme gücü
konusu içinde incelenebilir.
I

2.1.1. Adanı

S nıith

Adam Smith, merkantilist politikanın kritiğinde, esk ide n hühım ete ait
olan, kendi kendini düze nleyen ve otomatikman
oluşan basit ve aç ık bir Iibe,
.
ral düzen ~rtaya koymuş tur (Smith 1776, böl. II. s. 184). Bu nedenle hüküm dar özel sektörün sanayini denetleme görevinden kurtulmuştur. Fakat tabiinizam sisteminde hala krala ihtiyaç vardır. Sistem krala ifa edeceği 3 görev vermektedir; "Önemli büyük görevler, hatta açık ve herkesin anl ayabileceği kadar kolay görevler". Bu görevlerin birincisi toplumu yurt dışından gelecek saldırıl ara karşı korumak, ikincisi toplumun her üyesini diğer bir üyeden

l Mali Doktrinin tarihçileri a rasında Seligman (1908. 1909), Myrdal (1929), Ma ıın (1937) ve Groves (1974) sayılabilir. Seçilmiş okuma parçalar için Musgra~e ve Peacock, (1958) ve Musgrave
ve Shoup, (1959).
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gelecek haksızlığa karşı
ko rum ak ve üçüncüsÜ
belirli kurumları ve kam
hizmetleri sağlamak. Bu
usal
üç fonksiyonla sınırlı ola
rak
Sm
ith
he
r
bir
olarak inceliyor. İlgi çek
ini ayrıntılı
ici ve inandırıcı gözleml
er bu fonksiyonların nas
liştiğini ve nasıl yerine get
ıl geirildiğini am a kralın çözÜml
eye
med
iği
tem el konuların ne de n on lar tar
afından üstlenildiği
ni ort aya koymaktad
ır.

Tartışma sı,wunma ile baş
lamaktadır. Savunma ko
n.usu da ha karmaşık
tır, insanın kendi ken
disini
kor

uması imkansız ve ha
tta milis gü cü ne güven
tersizdir. Etkili savunma
yeprofesyonel ve sürekli ord
u adı verilen iş gücüne
yanır. Fa ka t Siİnth ne de n
dabu savunmanın özel kiş
iler yerine Kralın elinde
ması gerektiği sor usu nu ara
olştırmamıştır. Da ha son ra
Smith, ad ale t yönetiminin hayatı, vücudu ve mü
lkiyeti iç ~aldırılara kar
şı nasıl koruduğunu
miştir, on un tartıştığı ko
gösternu, da ha çok mülkiyet var
sa, da ha fazla eşitsizlik
bilir ve mülkiyetin koru
olanması da ha fazla ma
liyet gerektirebilir. Nihay
liyetin karşılanması piyasa
et, o masisteminin işlemesiyle mü
mk ün dü r.
Smith, da ha son ra adalet
in nasıl tarafsız yerine
getirilebileceğini ve adaletin finansmanı genel gel
irleri artırmadan nasıl sağ
lan
abilir bunları incelemiş
tir. Yin,e ada let yönetim
inin niçin özel yerine ka
mu sal görev 91,ması ger
ni açıklamamıştır. Belki
ektiği
de savunma ve ad ale tin
devlet tarafından yapılm
haklı çıkaracak özel
asını
bir açıklamaya ihtiyaç duy
ulmamıştır. Smith, piy
vunan bir insan olsa da
asayı sasınırsız özgürlükçü değild
ir. O sad ece piyasa kur
na dayanan sivil bir top
alları
lum a inanmı
yordu.

Özgürlüğün yapısı, gü
venlik ve hukuki .ku ral lar
da n oluşan bir çerçeve
rektirir ve hü kü me tte bu
genu sağlar. Sm ith 'in düny
a
gör
üşü
mi
lle
tle
rin zenginliği içinde yazılmış an cak on
un ilk çalışmalarından "T
he Th eo ry of Mo ral Se
ments (1759)" adlı ese rin
ntide n ayrıntılı ola rak gelişt
irilmiştir. Sm ith ilk çal
larından olan bu ese rin
ışm
a
de oldukça karışık ve bir
bir ind en oldukça farklı
ilişkilerinden ahlaki, ilmi ola
insan
rak ba hse tm ek ted ir. Gü
çler.in ve güçlülerin çok
karmaşık yapısı, gö rün me ye
n bir el tarafından yö
netilen fertleri, toplum
olarak ist en en ne tic ele ri
sal
üre tm ey e yol açar. Bu
etk
ile
şimde kişisel ' me nfa at olduğu gibi hayırseverli
kte ön em li rol oynama
ktadır.

Eğitim harcamasına gelinc
e he m üniversite, he m
de tem el eğitim . dikkate alınmıştır. Ün ive rsi te
eğitiminin finansmanı,
öğr
etimin kalitesindeki baş
rıyla incelenebilir. Bu rad a
a
k~musal finansmanla ilgili
iğneli yo rum lai la, elde
edilen gelirin tembelliğ
e yol açtığı ve fakültenin
öğrencilerine sağladığı hiz
metlerle ilişkisiz ola rak
öd en en meblağların kö
tüye kullanıldığı dikkat
98
e alın-

eğitimle ilgimalıdır (Smith (1776, vol. II. s. 249)). Asıl mesele burada temel

lidir. Burada kamu desteği gereklidir. Çünkü iş bölümü giderek, çalışan nüfu'
sun "entellektüel, sosyal ve harbe ait harcamalarını kazanan belirli bir hünes.
re, basit görevlere ve monotonluğa yol açmaktadır. (Smith (1176, vol. il.
t
267)), İktisadi ve askeri sebeplerle olduğu gibi ahlaki nedenle rle de hüküme
tarafın
bu süreci önlemek için biraz sıkıntı :çekecek ve temel eğitimin devlet
ektir. Tartışmadaki bu zımnilik eğitimin dışsallığından
dan tedarikini üstlenec
I
memiştir.
dolayıdır ama kamusallık kriteri daha önce açık olarak belirlen
'

I

'(

Bu işi yapma ihtiyacı Smith'in kamusal işlerin nasıl karşılanacağına eğilmesiyle ortaya çıkmıştır. Buradaki kriter hüküme tin üstlenmesi gereken kamusal görevleri tam olarak belirlemeye dayanır. Böyle bir kriter kamusal görevlerle ilgili bölümün önsözünde ya:z;ılmıştır (Smith (1776, vol~ II. s. 539)).
"Devletin üçüncü ve en son görevi kıimu kuwmlarını tesis etmek ve görevlerini sağlamaktır. Bu kamusal görevlerin toplumu n büyük yararına olması
·
na rağmen görevin yapısı ge~eği herha~gi bir fert ya da küçük bir grup faydakurumu
bir
böyle
İıın karşılığını ödeyemez ve herhıı~gi bir fert ya da gruptan
oluşturması ya da idame ettirmesi bekfenemez.'~
Bu pasajdan anlaşılıyor ki, Smith bazı malların tedarikinde piyasanın yeu
tersiz1iğiniq ortaya çıktığını kabul etmekte dir. Fakat neden böyle olduğun
tam .olarak söylemedik. Ve ne de genel gelirleri artırmaksızın finansmanın ücretlerle nasıl düzenleneceği hakkında detaylı bir tartışmad~ açıklama yapmayiz. Bu konu, tüdık. Bunu daha geniş bir şekilde bir önsözde gerçekleştirmeli
.
ketim, dışsallıklar ve kamusal malların modern kavramı içinde ye~ alan beleşaçık
hiçbi~i
bunların
Fakat
çi davranışın ortak kavramları içinde incelenebilir.
mal edilebilir.
değildir, bu nedenle bunlar gereğinden de fazla Adam Smith'e
ere de
gelişmel
son
bu
Bµnunla beraber, onun pasajı düşmanca değildir hatta
uygundur. Pasaj önemli bir konuyu kapsamaktadır. Burada kamu sektörü tafonksiyonlar
rafından S.flğlanan (siyasal olmayan) objektif sebeple rle belirli
mevcuttur.
Bununla birlikte, maalese f Smith Hume'n in "Treatise of Human Nature
(1739)" adlı eserindeki gözalıcı pasaja tepeden bakar gibi görünm ektedir. Bu
iki
eser Milletlerin Zenginliği adlı eserden 30 yıl önce yazılmıştır. Hume,
komşunun bir otlağa s~ yolu yapmak için nasıl anlaştığını anlatıyor ancak bir
ine sorun olakişinin böyle bir anlaşmaya ulaşamayacağını, her birinin diğerler
cağını

ifade etmekte dir. Bu güçlüğü politik topluluk, birinin faydası diğerleri~.

'1

nin faydalarını da yansıtacağından devletin yargıçlarına güvenerek çözümler
(Hume (1739, s. 539)). "Bütün insani zaaflara sahip fertlerden oluşan devlet
zamanla çeşitli müdahalel erle bu zaafların bir kısmından arınarak gelişti ve
vatandaşla

devlet arasındaki köprüler kuruldu".

'
Burada, bir diğer husus, onun zamanında
gelişen fikir, olay olgunlaşıncaya kadar cevaplandırılmadı ve daha sonra başka yerde ortaya çıktı. Burada,
diğer şartlar altında

fikir, uygun bir durum oluşuncaya kadar cevapsız gelişi
yor ve birçok yerde ortaya çıkıyor.
2.1.2. Davicl Ricarclo

Adam Smith'i bırakarak Ricardo ile ilgili bu bölümde söylenebile cek bir
bulmak hayaldir. Ricardo'nu n hükümet görevleriyle fazla ilgili olmasına
rağmen o sadece vergilemen in özel sektöre etkileriyle uğraşmıştır. Onun eserinde kamu harcamalarıyla ilgili bir şey bulunmaz, yalnız J.B. Say'ın "mali
şey

planların en mükemme li az harcamak, vergilerin en mükemme li . miktarı en
az o l anıdır" sözleriyle ifade ettiği "Golden Maxim" den alıntısı hariçtir. (Ricar~
do 1817 s. 159). Aynı görüş Owen'ın düşkünler evi teklifine onun iğneli cevabında ela vardır. (Ricardo (CoHected Works, vol. VIII. s. 46)).

2.1.3. John

Stııart

Mili

Bir diğer yazarımız J.S. Mill topluma tamamen farklı . bir pencerede n baFourier, Owen ve Sismondi gibi ilk Sosyalistlerin çalışmalarıyla ilgilenmiş, devletin gerekli faaliyet alanı ile detaylı araştırm ıştır. Sınith gibi "Bırakı
kıyor.

nız yapsınlar" felsefesi genel uygulama olmalı, bundan her sapma bazı büyük
hizmetler gerekmedi~çe, zararlıdır. (Mill (1848, s. 952)). Fakat Mill'cle
Smith gibi istenen başlangıç için önemli örnekler buldu. Bu örnekler olağan
ve ihtiyari fonksiyonlar olarak ayrıldı. Olağan fonksiyonlar vücudu, hayatı ve
mülkiyeti koruyan bir hukuk sistemi için tüm masrafları kapsamaktadır. Güvenlik bırakınız yapsınlar felsefesinin ön şartıdır. Ama bunı,ın dışında, devletler genel (yaygın) kanıyla, genel güveni sağladıkları bir tek örnek dışında belirtilebilecek bir sebeple fonksiyonları yerine getirdikleri ve güç sağladıkları .
pek çok olay vardır. Örnekler olarak o sadece madeni para arzı ve standart
ağırlıklar oluşturmaktan bahsetmed i, aynı zamanda caddelerin döşenmesi ve
aydınlatılması, sığınakların fener kulelerinin ve kanalların yapılmasından da

bahsetmiştir. Fonksiyonların sırası açık bırakılabilir.
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Sadece "şahsi .m enfaat

çok güçlü ise devlet müdahalesi asla olmamalı" kuralıyla sınırlandırılabi
lir. (Mili (1848) s. 800). Özel bir sınırlayıcı prensip getirilmesi şüpheli olmakla birlikte, bırakınız yapsınlar felsefesi ve ferdi tercihe müdahale edilecek 4
şart oluşturmaya çalışmıştır. Bundan 3. şart şunlardır: 1) Fertler bazı malların
faydasını değerlendiremezler. Böylece çocukların ilk eğitiml~rinin üstlenilme-

olayı

si gerekir. 2) Fertlerin tedbir ihtiyacı feshedikmez anlaşmalarla sağlanabilir
ve sınırlandırılabilir. 3) Düzenlemeler, farklı yararlar olan yöneticilerin kararlarına fertlerin katılmasını zorunlu kılabilir. Şirketlerin, özellikle devletin karı
na ortak olan monopollerin hisse senetleri yönetmeliği gerekir.
Kamusallık kavramının içeriğini

daha

yakından açıklamaya

gelince; Mili

şöyle devam etmektedir "İnsanların aldıkları kararlara yasaların karışması ge-

geçersiz kılmak için değil onlara uygulama· gücü vermek içindir ki bu kararlar toplum tarafından onaylanmadıkça uygulanabilme
gücüne sahip olmayıp, uygulanabilmesi için yine ele yasal dayanak ve yaptırı
ma ihtiyaç vardır. Varsayalım ki iş gününü 10 saatten 9 saate indirmek avantajlıdır, Mili bunu tartışıyor. İşçi ne bunu yapabilir ne de onlar arasındaki bir
anlaşmaya iştirak edebilir, fertler tek baş larına anlaşmayı bozmayı uygun bu-

rektiği, alınan kararları

labilirler. Bu nedenle kanuni düzenleme gerekir. Daha ileri bir düşünceyle
Mili sömürgeleşmeye işaret etmektedir. Sömürülen fert mümkün olduğu ka·dar daha fazla toprak ister, yeni gelenlerin ise emeklerini kiralamaları kolonide yaşayanların avantajı olabilir, (Wakcfielcl sistemi), böylece özel arazilerde
daha yoğun ziraata izin verilir. Mili bu şekilde, en azından üstü kapalı bir şe
kilde prisoner's dilemma ve free-ricler (beleşçi) probleminden kamu müdahalesi gerektiren

şartlardan

bahsetmektedir .

Mili aynı zamanda "fertlerin yaptığı anlaşmalar sadece onların kendi
menfaatlerinden bahsetse ele bundan başka gelecek nesil ya da milletin menfaatlerini ele belirsiz olarak kapsayan sonuçları içerdiğine" işaret etmektedir.
(Mili (1848, s. 970). Söz konusu durum gene sürekli ülkenin refahıyla aynı şe
kilde bir düzenleme gerektiren kolonizasyondur. Aynı prensiple Mili devam
ediyor. "Fertler bu hizmetlerin sağlanması için özel bir ilgi göstermediği ve
olarak bir ücret ödemediği ya da onların çabasına kendiliğinden katıl
madığı halde önemli kamu hizmetlerinin devlet tarafından sağlanabildiği çeşit~
li olaylar gelişmiştir. Keşif gezisi muhtemelen büyük kamusal değer taşıyan
faydalar yaratabilir, bununla birlikte bu işi yapanların ödüllendirilmesi için
bir vergi konulması çıkarları durduracak bir şey yoktur. Eğer devlet zorunlu
olarak baskı yapmadıkça hiç kimse böyle birşeyi yapmaz" (Mili (1848, s.
101
doğal

975)). Mill'in açıklaması neden bazı malların kamu tarafından sağlanması gerektiği, böylece Adam Smith'in genelleştirmesinin de ötesine geçerek hala kı
sa ve özlü bir açıklama yapılmadığı şeklindeydi. Daha sonra H .Sidgvvich'in ge-

liştirdiği tartışmada asıl husus vergi toplama araçlarının zorluğu ile ilgiliydi.
Kendi özgün perspektifi içinde yer alan problem 100 yıl sonra bile aÇıklığa kavuşmamıştı, yani sosyal malların finansmanı için ·alınan ücret, bu ücretler toplanabilmiş olsa bile yetersiz kalacaktı. Sm ith ve Mill belirli bazı mallar yapıla
rı itibariyle kamu tarafından sağlanmasının farkında olmakla beraber devlet
faaliyetinin yetersizliğini şiddetle el eştirdi ler ve piyasanın üstünlüğüne işaret
ettiler.
2.2. Kamu Ekonomisi

Adam

Smith'de~

itibaren

İngiliz yazarların görüşleri, eğer özel sektöriin

başarısızlığa uğradığı bi r du rumda ge rekt iğind e i ı; ı i H ırn o larak k:ı ınu ı;e kıt'ıı"li

ve pi ya s a s ı kura l o larak kabu l e dil e bilir. G e le ne ksel Avr upa ve öz e l o larak A lman yaz arla r, kamu sekt örünü kazan ılmı ş hakl arıyl a t'ı :t.el sektöre eşil iki eko-

nomik sistem görü!}üne sahiptirle r. lsrar\a be\irü\cn bu farkın çe'.)İt\i schcp\cri
vardı. Lockean modelinde n esinlenere k ortaya çıkan lngiliz maliye teorisinde,
toplum görünmeye n b ir el' in lütfuyl a d üze nlenen serbest değiş im ve ferdi haklara dayanmaktadır. Kara Avrupa'sı yaklaşımı çağdaş devlette kamu görevleri-

nin yürütülebil mesi için geliştirilen Kameralist öğret id en cloğm\.ıştu. Ka!1t'ın
devlet gör üşü 'o nun üretim fonksiy.o n uyla sını r lı olarak, Hegelian "gayri maddi sermaye" olarak hayali devleti ve 19. yüzyı lın son on yıllık dönemine hakim
olan Tarihi Okulun iktisadi yaklaşımı bir tarafa bırakılarak, devlet faaliyetinin
tarihsel gelişimin doğal bir sonucu olarak arttığı gö rüşünü getireli. Bundan
sonra kamu sektörüne duyulan ilgi, A lm anya'cla sosyal refah konularıyla iktisatçıların (bunlara kürsü sosyalistler i elenmekted ir) akadem ik çalışmalarında
artarak desteklend i .

. Kamu maliyesinin bu gör üşüne katılan ünlüler arasında Dietzel, Schaffle ve Wagner'i sayabiliriz. Dietzel (1855), devletin hem sabit hem de manevi
olmak üz~re ekonomik büyümede en önemli araç olan kamu kredisiyle sermaye üretici olan görevine işaret etmiştir. Schaffle (1867), 1920'1erin ortalarında
Pigou'ııun formüle ettiği kamusal. ve özel ihtiyaçların orantılı tatmin kuralını
geliştirmiştir. Wagner (1883), o dönemin en önemli ismi, devlet faaliyetleri nin artış kanununu ortaya koydu. Bu kanun, ister şehirleşme ve artan nüfus
yoğunluyla,
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isterse mali konularda sosyo politik amaçların artış isteğiyle olsun

teknik faktörlere dayanmaktadır. Bu düşünce sistemi bundan başka Amerikan öğrencileri, Avrupa ve özellikle Alman Üniversitelerinde yaygınlaşan lisan üstü çalışmalarla aynı zamanda etkilemiştir. Bu etki Adam'ın temel Amerikan kitabı ile (1899), onun İngiliz fikirdaşı olan Bastable (1892) mukayesesi
olarak görüldü.
2.3. Subjektif Değer ve Kamusal Tedarik

Alman yazarların Kemalist düşünce sisteminde, kamu sektörü daha açık
fikirli bir görüşle ortaya _kondu, kamusal malların ekonomik teorisini açıklan
madı. Böyle bir teori, sübjektif fayda analizinin talebe dayalı değer teorisinin
yerini aldığı 1880'lerde kalan temel teor.iden ortaya çıktı. Menger ve Jevons'un geliştirdiği bu yeni yaklaşımın bütçede uygulanması mümkündü. o
nede nle ka musa l ana lizi ye ni p rı; pC'k l ifiıı içine yc r l c,~ ı iri idi . O da k ıı cı lç tıı ,
Jçr u l' ı n gö r ev le ri d e ğ ll , fe r di lü k e ı lol L ııl c hl y tl L K ;Jm µ ~u l · t ör li , apu m l fu l,; a ı g p r c k li e ~onqmik ~p n Lınl a rıı:ı d ı ş ı n da or t u y;ı ç ı "L ı. Kayn ;ı" '-' l~lnli ği pr e n ı, ihi ı; ,._
ınu ve Ö".t;el sek törün her 1kisiı:ı <l e de uygu l ananı\~ kullaınhl ı . >µ 11ej değer te !o"l ri~i iç'ınde ye r ,al an kamu sektb rü ~konpmisi L<>e§ru hale geldi.
2.3.1. Mar.iinal Fayda

ve Avusturya'ya yayınlanan maka1880'lerin sonunda İtalyan yazarların
katılan yazarlar arasında Sax (1883), Pantelerü<:e
go··
bu
1
t
.
-;
leler d e ortava a ı an
2
oni (1883 ), Mazzola (1890) ve Viti de Ma~co (~888~ s~_yılabilir . Yeni do~tril" k"uçu·· k farklılıklarla şuycltr, Ferdı tercıhlerı gosteren refah, marjinal
.
nın teme ı

faydayı fiyata eşitleyerek maksimize edilebilir. Bu temel etkinli~ kuralı kamu
ve özel malların her ikisi içinde uygulanabilir, ancak burada bır fark vardır.
Özel mal söz konusu olduğunda özel mallar, fertlerin fiyat ve marjinal fayda
miktarını ayarlayarak eşitlemesiyle tek bir fiyata satılabilir. Kanrn mallarında
ise bölünemezliğin eleştirilebilir özelliği (her zaman müphem bir tarzda Mill
tarafından işaret edildi) tüm tüketicilerin kullanımına aynı miktarda sunmayı
gerektirir.
Tüketiciler arasında aynı miktar malın marjinal faydasının farklı olmasından dolayı eşitlik nedeniyle farklı fiyatlar uygulaması isteniyor. Böylece

2 Bu yazarlara referans için, onların önemli çalışmalarından tercüme edilen seçilmiş yazılara bakınız.

Musgrave ve Peacock, basım (1958)
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faydayı

vergilime (büyük ölçüde) Hobbesian'ın himaye için ödeme konusunu
genişleterek "en önemli mali iktisat kanunu oldu". (Musgrave ve Peacock
(1958, s. 81).
Kamu harcamaları tüketici değerlemesine bağlanarak kamusal malların
modern teorideki temeli oluşturuldu. Fakat bu ilk biçimlendirmen in noksanla- ··
rı olması

değildi.

Etkinlik kuralı fayda vergilenmesiyle çerçevelenerek, bölünemezliğin etkinlik şartlarını nasıl etkilediğini tartı ol~rak belirlenemeden dikkatler başka yöne çevrildi. Etkinlik şartlar1 mali fayda ile ya da o olmaksızın sağlanabilir. Bu şartların yerine getirilebilmesi için yarım yüzyıldan
fazla zaman aldı. Fayda kuralı piyasa fiyatlarıyla kıyaslanarak, dikkatler, politikadari, piyasa olmadan etkin bir çözüme ulaşmayı gerektiren bir sürece çevrildi. İtalyanlarda bu problemden habersiz değildiler. Mazzola bütçeleme kurallarının vekiller tarafından yapıldığını tatmin etmesi gerektiğini söylemişti.
(Musgrave ve Peacock (1958, s. 44). De Marco gelir vergisini subscription fiyatı olarak görerek zayıf bir çözüm sağladı. Piyasa çözümüne benzerlik esas
olmakla ,birlikte politik rekabet kavramı süreci de söz konusuydu.
sürpriz

· 2.3.2. Knut WiCksell

Wicksell'in önem

verdiği

ve kamu ·maliyesi teorisine getirdiği problemin
bakış açısı şuydu (Wicks~ll (1896)) ve Musgrave ve Peacock (1958, ss.
72-118)). Wicksell'in kabul ettiği yeni doktrin, kamusal malların tedariki ferdi tatmini maksimize ederek hesaplamalı ve fayda kuralı buna uygun olmalı
şeklindeydi. Ama o takdirde iki sorun ortaya çıkiyordu. İlk ayrıcalık fayda vergilemesinin eşitliği sonucuyla ilgiliydi. Eğer tüketiciler marjinal değerlendir
meleriyle aynı ölçüde ödemede bulunurlarsa sunulan hizmetin adil olduğu
söylenebilir.. Fakat Knut ilave ediyor "açıktır ki önceden varsayılan vergilemede adalet, mülkiyyt ve. gelir dağılımında mevcut olan adalettir" (Wicksell
(1896, s. 143), Musgrave Peacock (1958, s. 108)) Wicksell böylece dağılıma
ait adaleti ilk~l olarak değerlendiriyor ancak bunu kamu hizmetlerinin maliyetini ödemek için oluşturulan vergilemede adaletten ayırıyor. Bu ayırıma daha
sonra tekrar değineceğiz.
Bum~ rağmenfayda kuralının

bu şartlı tasdikini gerçek anlamıyla dikkate almadı. Hatta Mazzola'nın yeni modelini gerçekten anlamsız bularak reddetti (Musgrave ve Peacock (1958, s. 81)). Daha sonra fertlerin politik sürece
girmeksizin ~endi tercihlerini açıklayamayacakları için piyasa ekonomisine uy104

gulanmayacağını

ifade etti. Büyük miktarda arz söz konusu olduğundan herhangi bir fert toplam talepte belirli bir etkiye sahip değildir, dolayısıyla tüketiciler bu durumda hiçbir ödeme yapmazlar (Musgrave ve Peacock (1958, s.
81)). Wicks~II, 150 sene önce . Huıiıe'nııi yaptığını, daha sonra beleşçi (free-rider) prensibi olarak prensibi a_çıkça ortaya koydu. Fedakarca ve mutlak davranış varsayımlarıyla sabırsız (Wicksell (1896, s. 90)), gerçek problemi görerek
optimal sonuca yaklaşabilen uygul~nmasi mümkün bir süreç geliştirildi. Tüketiciler için ideal olan, bütçelerinin tamamı ve vergi oranlarını kapsayan alt er- ·
natiflerin bütününe oy vermeyi istemeleridir (Musgrave ve Peacock (1958, s.
92)). 'Bu ideal durum uygulanamadığından, Wicksell buna yakın bir fikir birli- ·
ğine çalıştı, ama azınlık haklarının korunması gerektiğini ifade etti. Böylece
seçim modellerine normatif bir yakfaşımın temelini kurdu, bu problem son
yıllarda gene canlı bir tartışma konusu olmaya başlamıştır.
2.3.3. Lindahl

Fiyatı

Tarihçe Eric Lindahl'in doktora çalıŞmasının ortaya çıkmasıyla devam
ediyor (Lindahl (1918), Wicksell'in himayesi altında yazdı)3. Lindahl kamu
malının maliyetini paylaşan 2 tüketici olduğtınu varsaydı. A dana fazla ödemeli, B daha az ödemek zorundadır. Ürünün maliyet şedülünde, A'nın arz eğrisi
B'nin bakış açısıyla arz ~ğrisinde yer değiştirebilir, ya da tersi olabilir. 2 eğri
çizilir ve onların kesiştiği nokta arz edilmesi gereken miktarı belirler. Bu çözümde her biri, 2 vergi fiyatının toplamını ürünün maliyetine ekleyerek elde
edilen marjinal faydanın değerine eşit bir vergi öderler (ünlü Lindahl fiyatı).
(Musgrave ve Peacock (1958, s. 89)).
Wicksell'in öğrencisinin bu formülünden nasıl hoşlandığı hayret edilir.
Lindahl fiyatı (i.e. fayda vergilemesi) gayet 'tabii ki daha verimlidir, fakat Lindahl diyagramında ~enzer gerçek piyasa, Wicksell' in Mazzola' nın eserinde
gözlemlediği açıklıktadır. Pazarlık çözümüne olaylar küçük sayıda olduğunda
ulaşılabildiği halde, daha etkili bir şey gereklidir. Daha da önemlisi büyük sayıda olaylarc,la çözüme ulaşılamaz, bu durumlar Samuelson'un daha sonraları
bahsettiği, Lindahl'in sahte talep eğrilerine indirgeyerek ter~ihleii~ açıklana
madığı durumlardır (1954). Şüphesiz .L indahl bu sınırlandırmaların farkınday
' dı. Lindahl kesişen bir çözüme sadece "eşit pazarlık gücü" varsayımıyla

3 Musgrave ve Peacock'a bakınız (1958)
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söyledi ve daha sonraki yazılarında bütçe sınırlandırılmasın
da ortaya çıkan politik setleri geliştirmiştir. (Lindahl (1928), Musgrave ve Peacock (1958), ss. 214-232). Bununla beraber, Lindahl fiyat kavramı ve onun
ilk arz-talep tanımlaması bu teoriye ana katkıları olmuştur.
ulaşılabileceğini
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