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DEVLETİN EKONOMİDE DOGURDUGU SORUNLAR
Osman DEMİR*
ı. GİRİŞ
Yaratılışları

itibariyle farklı yeteneklere sahip olan insanlar.
ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla. toplu yaşamak ve uzmanlaşmak
zorunda kalmışlardır 1 . Toplu yaşam; kişilerarası ve topluluklararası
münasebetleri düzenlemek, kamusal malları üretmek, ekolojik dengeyi
korumak, iç ve dış güvenliği sağlamak, toplumsal kararları almak, mal ve
hizmet mübadelesini kolaylaştırmak, ekonomik büyümeyi sürdürmek, fiyat
istikrarını korumak, ödemeler bilançosunu denkleştirmek, işsizliği azaltmak,
en fakire asgari geçim imkanı sağlamak gibi ihtiyaçları doğurmuştur.
Toplu yaşamla ortaya çıkan bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla çeşitli
kurumlar ortaya çıkmıştır ve devlet bunların başında gelir. "Kurumlar bir
toplumda oyunun kuralları ve insan ilişkilerini düzenleyen insani bir şekilde
tasarlanmış yapılardır . Onlar insani mübadeledeki politik, sosyal ve
ekonomik dürtüleri yapılandırırlar. Kurumsal değişme her zaman
toplumların değişim tarzını şekillendirir ve böylece tarihsel değişimi
an lamanın anahtarı ol ur"2.
Kurumların ekonomik performansı nasıl etkilediği hayli tartışmalıdır
ama, uzun zaman farklı kurumsal gelişmeye sahip ekonomilerin farklı
performansa sahip oldukları tartışma götürmeyecek kadar açıktır 3 . Ancak,
bireylerin çözemeyecekleri sorunları çözerek toplumsal refahı artırması
gereken devlet, zamanla doğurduğu dışlama, işlem maliyetleri,

• Yrd.Doç .Dr. Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F.
1 Smith, Adam, Ulusların Zenginliği , çev. Ayşe Yunus ve Mehmet' Bakırcı ,
İstanbul: Alan Yayıncılık. 1985. s. 26.
2North, Douglass C.. lnstitution, İnstitutional Change and Economic
Performance, Reprinted, USA: Cambridge University Press, New York. 1992, s.3.
3 North, 1992, s. 3.

merkeziyetçilik, rant kollama, savurganlık ve kayıtdışı ekonomi
bizzat kendisi sorun doğuran bir güç haline gelmiştir .
il.

DIŞLAMA

sorunlarıyla

(CROWDING OUT)

Dışlama. genişletici

bir maliye politikasının faiz oranını artırarak özel
harcamaları, özel 1ikle de özel yatırımları azaltınca meydana gelir4.
Keynezyen çarpan mekanizmasına göre, bir birimlik otonom kamu
harcaması milli geliri çarpan oranında artırır. Ancak dışlama olduğu taktirde
bu mümkün olmaz. Çünkü; hükümet yaptığı otonom harcamayı iç
borçlanmayla karşılarsa, piyasada likidite azalır ve faiz oranı artar.
Girişimciler yatırıma ayırdıkları fonlarıyla yüksek getirili hazine bonosu
satın alırlar ve özel yatırımlar azalır. Böylece, otonom kamu harcaması milli
geliri artırırken, uyarılmış özel yatırım azalışı milli geliri azaltır. Milli
gelirdeki toplam değişme ; biri artıran, diğeri azaltan bu iki zıt etkinin
toplamına eşit olur. Dışlama olduğu müddetçe, milli gelir ya çok az artar
veya hiç artmaz.
Friedm~n ,

100 dolarlık kamu harcamasının çarpan etkisiyle 300 dolara
sonra, açıklamasını şöyle sürdürür: Bu basit analiz
son derece çekicidir. Ama bu çekicilik düzmecedir ve söz konusu
değişmeyle ilgili diğer etkenleri dikkate almamanın bir sonucudur. Oysa,
sadece sahibi değiştiğinden reel gelir hiç artmamış olabilir. Devlet 100 doları
nereye harcamıştır? Eğer, bir park bakıcısının ücretini ödemişse, devlet
ödemese parktan yararlananlar öderdi ki, bu durumda sadece . harcayan
değişmiştir. Devlet 100 doları nereden almıştır? Borçlanarak elde etmişse,
para birinin cebinden alınıp diğerinin cebine konmuştur ki, sağ el ile alınan
sol el ile harcandığı için ekonomideki para miktarı değiŞmemiştir.
Borçlanma sadece likidite tuzağında savunulabilir ki, o da sürekli olacak
nasıl çıktığını anlattıktan

değildir5.

4 Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer, Macroeconomics, 6th ed., lnternational
Edition, İstanbul : Literatür Yayıncılık, 1994, s. 131 .
5 Friedman. Milton. Kapitalizm ve Özgürlük, çev. Doğan Erberk ve Nilgün
Himmetoğlu, İstanbul : Altın Kitaplar Yayınevi , 1988. ss. 134-8.
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A. Tam

Dışlama

Tam dışlama: para fonksiyonu (LM) faize karşı sıfır esnek ve yatırım
fonksiyonu (1) faize karşı esnek olunca ortaya çıkar. Bu durumda hi.iki.imet,
otonom kamu harcamasını finanse etmek için bono satarsa, pasif depolardan
aktif depolara likidite akışı olıncız . Faiz oranı hızla artar ve özel yatırımlar
hızla azalır. Otonom kamu harcamasının milli geliri artırıcı etkisi. özel
yatırım azalışının milli geliri daraltıcı etkisine eşit olur 6 . Devletin otonom
harcaması milli geliri artırır ama. özel yatırımların faiz artışına gösterdiği
tepkiye bağlı olarak milli gelir azalır. Bu artış ve azalışın birbirine eşit
olması halinde milli gelir hiç değişmez.
Tam

dışlama.

milli gelir eşitlikleri ile

şöyle açıklanabilir~

Y=C+I+G

( 1)

C = E+ cYD

(2)

YD= Y+Tr-T
= tY

(3)
(4)

1= 1- bi

(5)

T

( Y: Milli gelir, C: Toplam tüketim, E: Otonom tüketim, cYD ·
tüketim. YD: Harcanabilir milli gelir. c: Maıjinal tüketim meyli

Uyarılmış

( 1>

c >O). 1 : Toplam yatırım. f : Otonom yatırım. - bi : Uyarılmış yatırım,

i : Faiz oranı. b: Yatırımların faize karşı tepkisi (b >O). G: Otonom kamu
harcaması. fi·: Otonom transfer ödemeleri.

T:

Yergiler. ı : Marjinal vergi

meyli(l > t > Oş

(3) nolu denklemdeki T y~rine (4) ve (2)
yerine (3) nolLı denklemdeki karşıtları yazılırsa:

ııolLı

denklemdeki YD

6 Hillier. Brian. The Macrocconomic Dcbııtc. 2ııd ed .. Basil Blackwell l.ıd. 0:-;l'orJ.
lJ K. 1991. s. 117.
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C=C+c(Y+Tr-tY) elde edilir.

(6)

( 1) nolu denklemdeki C yerine (6) ve 1 yerine (5) nahı denklemdeki

karşıtları yazılırsa ;

Y=C+c (Y + fr-tY) +l-bi+ G
sol yanına alınırsa;

eşitliğin

Y=

1

.

l - c + et

vergili çarpandır.

-

elde edilir. Buradan bütün Y'ler

.

(C+cT r+l-bi+ G)

bulunur. Buradaki l - e +et ifadesi

m=--l - e +et olmak şartıyla;

Y = m(C+ cTr+ T- bi + G) olur.
(7)

nolu

denklemden

6 Y = m6 C

(7)

6Y=m 6I

6Y= m6G

6 Y = mcô fr ve 6 Y = -mb6i olduğu kolayca görülür. Buna göre, otonom
kamu harcaması 6 G kadar artarsa, 6 Yı = m6 G olur. Ancak. 6 G kadar
kamu harcama artış ı bono satarak karşılanır ve faiz oranı da 6 i kadar artarsa,
6 Y2 = -mMi olur. Görüldüğü gibi, otonom kamu harcaması bir yandan
milli geliri 6 Yı kadar artırırken. diğer yandan 6 Y2 kadar azaltır.
Dolayısıyla, milli gelirdeki top lanı değişme 6 Yı = 6 Yı + 6 Y2 olur ve
6 Y, = m6 G- mMi eşitliği elde edilir.
Eğer. 1116 G = mMi ve 6

6 Y, =O
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(8)

G = Mi ise,

olur (ceteris paribus).

(9)

Şu

halde, otonom kamu harcama

artışı,

kendisi kadar

uyarılmış

yatırımları azaltırsa (ôG=bôi), milli gelir hiç artmaz, ôY,=0 olur ki bu.
tam dışlamadır.

eğrisi

Tam dışlama, maliye politikasının etkin olmayacağı gerekçesiyle (LM
yatay eksene dik) para politikasını savunan klasik görüşe uygun düşer.

(Y: Milli G.. i: Faiz oranı. LM: Para
Şekil:

arzı-Para

1- Tam

talebi. IS : Yatırıın-Tasarrut: 1:

Yatırım)

Dışlama

Şekil: 1'e göre. devletin otonom harcaması ISı eğrisini IS2 şeklinde
sağa kaydırınca, faiz oranı İı 'den i2'ye çıkmış, ancak milli gelir Y l•de sabit
kalmıştır (A paneli). Niçin? Çünkü. pasif depolardan aktif depolara likidite
akışı olmamış, İı faiz oranına göre planlanan 11 özel yatırını miktarı
azalarak 12 'ye düşmüştür (B paneli). Doğrudan özel yatırım fonlarıyla
finanse edilen otonom kamu harcama artışı milli geliri artırmamıştır. Milli
gelir Y ı•de sabit kalmıştır.
B.

Sıfır Dışlama

Likidite tuzağında faiz oranı asgari düzeye ( '") inince, para talebinin
faiz esnekliği sonsuz yani. LM eğrisi yatay eksene paralel olur. Faiz oranı
asgariye indiği için. özel yatırımlar maksimuma ( 1111 ) çıkar. Yatırım fazlası
fonlar pasif depolarda birikir. Devlet. bu durumda bono satarsa, faiz oranını
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artırmadan ve özel yatırımları azaltmadan kamu harcamasını finanse
edebilir. O zaman. otonom kamu harcaması tanı çarpan etkisi yapar.

Likidite tuzağında. ıı G kadar otonom kamu harcaması bono satarak
finapse edilirse. ııi =O olur. özel yatırımlar azalmaz. dışlama etkisi olmaz.
(8) nolu denklem.
11 Y = ıı1L\ G şeklini alır (ceteris paribus).

yapar.

( 1O)

Buna göre. 11 G kadar otonom kamu harcama artışı tam çarpan etkisi
dışlama etkisi yapmaz.

Şekil: 2'ye göre. otonom devlet harcaması ISı doğrusunu 15 2 şeklinde
sağa kaydırınca faiz oranı artmamış (A paneli). dolayısıyla özel yatırımlar
azalmamıştır. Asgari faiz ( ı.,) düzeyinde yatırım doğrusu yatay eksene
diktir~ çi.inkii, faiz minimum olunca. özel yatırımlar maksimum olmuştur
(B
paneli). Maliye politikasının tam etkin olduğu bu durumda. milli gelir
Yı'den Y2'yeçıknııştır.

(A)
ıs

ı

1

ıs

2

a

ı

o

Yaıırıııı-Tasarnıl°.

oranı.

1:

ia : /\sgari foiz

Yatırım.

1111 :

Şekil:
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a

o

y

y,

Yı

(Y : Milli gdir. i: Faiz

IS:

(8)

oranı .

1.M : !'ara

Maksiıııuııı \atırııııl

2-

Sıfır Dışlama

1rn
arıı-l'ara

tal.:hi.

C.

Kısmi Dışlama

Yukarıda göri.ildi.iği.i gibi, ~ G kadar otonom kamu harcama artışının

milli gelirde meydana getireceği toplam değişme ~Y,=nınG-mMi
olmaktadır . Eğer, otonom kamL\ harcamasının milli geliri artırıcı etkisi, faiz
oranındaki artışın özel yatırımlar aracılığıyla milli geliri azaltıcı etkisinden
büyük (m~G > -mb~i) ise kısmi dışlama ortaya çıkar. O zaman otonom
kamu harcaması milli geliri çarpan oranından daha az artırır.

~ Yi = ~ G- mMi ve m~ G > -nıb~i olduğu için, (8) nahı denklemden
~ Y,

<

m~ G sonucuna varılır (ceteris paribus).

( 11 )

Buna göre, hüki.imet, otonom kamu harcama artışını finanse etmek
için bono satınca, faiz oranı çok artmaz ve özel yatırımlar da çok azalmazsa,
milli gelir otonom kanuı harcama artışının çarpan etkisinden daha az artar.
Çünkü, otonom kamu harcamasının bir kısmı aktif, diğer kısmı pasif
depolardan karşılanır.
Şekil: 3'e göre, devletin otonom harcaması. ISı

doğrusunu IS2

şeklinde sağa kaydırınca, faiz oranı İı 'den i2'ye. milli gelir Y ı'den Y 2'ye
çıkmıştır. Eğer, otonom kamu harcama artışı faiz oranı aıtırınasaydı, dışlama
olmaz, ~ Y = nın G olur ve milli gelir Y' 'e çıkardı (A paneli). Ancak, faiz
1
1
oranı İı'den İ2•ye çıkınca, planlanan özel yatırımlar ı'den 2 •ye di.işmi.iş (B
paneli) ve milli gelir Y2 'de gerçekleşmiştir. Özel yatırım azalışı devletin
otonom harcamasından ki.içlik olduğu için milli gelir Y ı'den Y ~'ye çıkmıştır.
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(A)

(8)

LM
ı

2

,,

ı

1

i1

()

ıY:

y

1

Milli G .. i: Faiz

\'
oranı.

y

3
l.M: Para
Şekil:

arzı-Para

3-

()
takbi. IS:

2

lı

Yatırım-Tasarruf.

1:

Yatırım)

Kısmi Dışlama

Şu halde devlet, .1 G kadar harcama yapınca .1 Y = O ise tam dışlama,
.1 Y = nlL'.'1 G ise sıfır dışlama ve ~ Y < mA G ise kısmi dışlama var demektir.
Özel yatırımların faiz esnekliği ne kadar küçük ve LM doğrusunun faiz
esnekliği ne kadar büyük ise dışlama o kadar küçük, aksi halde büyük
olacaktır.

Otonom kamu harcama artışının dışlama etkisi yapması için, faiz
ve özel yatırımları azaltması gerekir. Aksi halde. 5 Nisan
Kararlarında olduğu gibi, devlet borçlandıkÇa faiz oranı düşerse, dışlama
etkisi olmaz. tersine içleme etkisi olur. Hatırlanacağı gibi devlet. 5 Nisan
Kararları
çerçevesinde. piyasaları istikrara kavuşturmak amacıyla,
piyasadaki likidite fazlasını çekmek istemiş ve ilk bonoları en yüksek faizle
(üç aylık net %50) satmıştı. Daha sonraki bonoların hem vadesi daha uzun,
hem de getirisi daha düşük olmuştu . Çünkü. piyasadan ilk çekilmesi gereken
para en kurnaz spekülatörlerin parasıydı. Onlar fiyatları dalgalandırarak aşırı
kar sağladıkları için düşük getirili bonoları satın almaları beklenemezdi .
oranını artırması

Ayrıca. beklentilerin de dışlamaya neden olduğunu kabul etmek
gerekir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde devlet. asli görevleri yanında bir
de kalkınmayı sağlama rolü üstlenince. ya bizzat yatırını yapar ve/veya özel
yatırımları teşvik eder. Böylece kamu açıkları ve enflasyon ortaya çıkar.
Girişimciler beklenen enflasyon riskini azaltmak amacıyla, uzun vadeli reel
yatırımlar yerine kısa vadeli plasmana yönelirler. Sermaye reel yatırıma
gitmeyince de. beklen;n büyüme sağlanamaz .
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ili. İŞLEM MALİYETLERİ (TRANSACTION COSTS)

edinme. si)zlqıııe yapına. sözleşmeyi
ekonomik organizasyonlarııı karmaşık
yapısından kaynaklanan maliyetlerin toplamıdır 7 . Bankacılık. sigorta.
foıansnıan. pazarlama. hukuk. ıııulıasebe. gii\'enlik gibi lıizıııctkr işlem
sektörünü ve bu sektörlerin GSYİl -1 içindeki payları işlem ıııaliyetlerini
North ve Wallis'in ABD elüııwnıisinde yaptıkları bir
oluştururlar .
araştırmaya göre. işletmelerin pazarlama servisleri diğer üretici servislere
denk kaynak tüketmektedir. Firmalar kolaylaştırına. konrdinasyon ve
mübadeleyi izlemek amacıyla finansman. sigorta. gayri menkul. toplan ve
parakende satış servisleri kurmaktadırlar. Al~D'de işlem sektiirünün
GSYİH'daki payı l 870'de %25 olmuşken. bu oran l 970'de %45'i aşınıştırx.
İşlem

sürdürme.

maliyetleri:

bilgi

kaynakların dağıtımı \'C

Geleneksel ekonomi. maksinıizasyoncu bireyin tanı bilgi sahihi
ve mal iyeli faktör payları toplaın ı olarak g.örııı iişt lir.
Daha sonra tanı bilginin mümkün olmadığı. bilgi edinmenin ıııalİ\eti olduğu
anlaşı im ıştır. Eğer bireyler tanı bilgi salı ibi nlsa lard ı. ııı iil1adl..'kdd. i
taraflardan birinin potansiyel fırsatçı davranışıııa karşı dc,·ktin hareketi.
yargılaıııanııı sonuçları. ilgili grupların ıııüıııkiin l1lan tiiııı koalisyonları
peşinen bilinir. hile ve çalına izll..'nebilir. dnla~ ısıyla mübadl..'lenin stıııw,:ları
kesin olurdu 9 . Bu mümkün olmadığı için bilgi toplamanın . bu bilgilı:ri
işlemenin. yasalara ve gelenelere uynıanııı . bürokratik engelleri aşmanııı bir
maliyeti olmaktadır. İşlem maliyetleri arttıkça. tüketici ve üreticilerin dalıa
verimli piyasaları ara~ıp bulmaları znrlaşıııakta ve piyasa ekonnıııisi
olduğunu varsaynı ış

başarısız olmaktadır.

200 yıldır ekonomi tctırisiııin 1-.i)şe taşları nlagell..'n uııııaııla ş ıııa \1..' iş
bölümü ticari kazançları artırııııştır. Piyasalar gl..'nişlcdikçc uııııaıılaşıııa 'e iş
bölümü daha da artmış. ancak işlem maliyetleri ihmal edilmiştir. Uysa. işlem
maliyetlerini içeren bir mübadele süreci. ekonomi teorisinde iin1..·ıııli
ve ekonomik performansta karıııa~ık ilişkiler orta\a
değişiklikler

7 Eggertsson . Tlırainn. Econoıııic lklı;ıvior aııd lııstitııtioııs . Rı:priııtı:d . lJS J\:

Press. Nı:w York . l 992 . ss . i .>-~ .
x Eggı::rtsson. 1992. ss. 16-7: Norılı. 191>2 . s . 28 .
9 Eggertssoıı. 1992. ss. 15-6 .

Caınbridge U ııiversity
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koymaktadır 10 .

Yasa koyan. uygulayan, bireylerarası ve kurumlararası
ilişkileri düzenleyen bir kurum olması, devletin işlem maliyetleri ile yakın
ilişki içinde olduğunu gösterir. Ancak. işlem maliyetlerini azaltması gereken
devlet. kötü yasa, hantal bürokrasi ve yolsuzluklar nedeniyle çoğu zaman
işlem maliyetlerini artırır hale gelmiştir.
A. Yasalar ve İşlem Maliyetleri

Formel ve informel kurumlar. günlük hayata ilişkin yapıları önceden
düzenleyerek belirsizlikleri ve işlem maliyetlerini azaltır. Dostlarımızla
caddede selamlaşmak, otomobil sürmek, borç almak, iş kurmak, cenazemizi
defnetmek istediğimiz zaman, bunların nasıl yapılacağını kolayca biliriz,
bunları öğrenmek için bir maliyete katlanmayız. Bir futbol oyununda
taraflardan birinin. rakip takımın ki 1it oyuncusunu yaralaması oyunu
kazanmasına yetebilir ama. formel ve informel yasalar buna izin vermezl ı.
Devletin yasayla paraya satınalma gücü kazandırması, toplumsal
bozacak mal ve hizmetlerin ticaretini yasaklaması. kalite standartları
koyması, enflasyonu makul ölçülerde tutması mübadeleyi kolaylaştırır.
belirsizlikleri azaltır. toplumsal refahı artıran malları daha çok üretmeyi
sağlar Böylece işlem maliyetleri azalır. ekonomik performans artar. Ancak
devlet. yasa yoluyla işlem maliyetlerini artırıp ekonomik performansı
azaltabilir de. Şöyle ki; eğer devlet sosyo-ekonomik hayatı en küçük
ayrıntısına kadar gerekli gereksiz yasalarla düzenler ve bu gereksiz yasalara
uymayı şart koşarsa, işlem maliyetleri artar. ekonomik performans (EP)
düşer: Çünkü insanlar: yasal bir bilet nasıl satınalınır? yasal bir seyahat nasıl
yapılır? Ürünlerin yasal nakli nasıldır? Yasal bir kır gezisi veya yasal bir
ziyaret nasıl olur'? gibi soruları cevaplama kaygısına düşerlerse. ya bu işleri
yapmaktan vazgeçerler ya da mesailerinin önemli bir kısmını yararsız
yasaları öğrenmeye ve onlara uymaya harcarlar.
sağlığı

Kötü yasalarda olduğu gibi. hiç yasasız veya eksik yasalı durumda da
maliyetleri yüksek. ekonomik performans düşük olur. Yasanın
olmadığı yenk lfohhes'un doğal yaşam için öngördüğü. insan insanm
işlem

1o

North. 1992. s. 27 .

ı ı North. 1992. ss. 3-4.
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kurdudur, ilkesi işleyebilir. Güçlü, zahmetsizce zayıfın malına el koyabilir,
zayıf ürünü elinden alındığı için üretim yapmayabilir.

4'de görüldüğü gibi, hiç yasasız (doğal yaşam) durumunda (EPn
noktası) ekonomik performans minimumdur. Yasal düzenlemelerle haklara
tecavüz ve hırsızlık önlenip, belirsizlik azaldıkça işlem maliyetleri
azalmakta, ekonomik performans artmaktadır. Bu artış, optimum yasal
düzenleme-maksimum ekonomik performans koordinatına (YDo;EPrfı)
kadar devam eder (A bölgesi). Şeklin B bölgesinde ise aşırı yasal düzenleme
nedeniyle insanların iş başarma becerileri önemli ölçüde kısıtlanmıştır.
Çünkü insanlar, bir iş yapmak için, öncelikle mesailerinin önemli bir kısmını
yasal zorlukları aşmaya ayırmak zorunda kalmışlardır.
Şekil:

Ekonomik Performans

o
(EPm: Maksimum Ekonomik
Optimum Yasal Düzenleme)

YD

0

Pcrfornaıns.

Yasal Düzenleme
EPn:

Doğal Yaşamda

Ek. Per .. YDo:

Şekil: 4- Yasal Düzenleme-Ekonomik Performa ns İlişkisi

ekonomik performansı nasıl düşürdüğünü görmek için
Peru örneğine bakmak yeterlidir. Peru'da bir avukat dört yardımcıyla
birlikte, küçük bir konfeksiyon atölyesi açmanın resmi işlemlerini 289 gün
tam mesai çalışarak bitirebilir. Bu süreçte kendisinden on kez rüşvet istenir,
rüşvet vermek istemezse defalarca gidip gelmek zorunda kalır. Yeni bir
yerleşim semti kurmak için 207 evrakla birlikte 52 resmi daireye
baŞvururulur. Resmi bir pazar yeri izni 12 yılda çıkarılabilir. Kötü yasaların
bir sonucu olarak, kamu gelirlerinin %45'i petrole ilave edilen vergilerden,
Kötü

yasaların
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% l 'i 120 bin vergi müke llelin den elde edilir. Başke
nt Lima 'da her on evden
yedisi kanuna aykırıdır. Binaların '%J7'si gayri
resmi yollarla yapılmıştır.
Fakir krin oturduğu 50 e\den sadece biri resmi izinli
dir. Otob üsler in %87'si
kaçak çalışır. Şehirde 90 bin işportacı vardır 1 2.
Kötli yasal ar sonucu işlem
maliyetlerinin hu denli ):üksek olduğu bir ülked
e. ekono mik perfo

düşük olması doğaldır.

rmansın

B. Biiro krasi n İşlem Mali~·l'tlcri

Literatiirclc biri fo~dalı. diğeri nırarlı iki tür
bürokrasi taraftar
Welx:r'in iinciiliiğünii yaptığı faydalı bürokrasini
n üstünlükleri
şunlardır: Her bir bürokratın yapac
ağı işler \'e bu işlerin nasıl yapılacağı
tanıııılanııııştır: göre\ 'lilcri n sisıeıııatil-.. denet
imini sağlayan bir astÜst ilişkisi
'ardır: resmi hir gfüevi yiiriiten mem
ur kadrosu ,.e dosyalarıyla birlikte
yönetimin maddi araçl ar aygıtına daire elenir: bürok
ratik faaliyet. görevlinin
tiiııı çalışma kapasitesini kullanması
nı gerek tirir: biirokrasi hukuk. kaıııu
yönctiıııi \e iş idaresi gibi esaslı bir eğitiıı
ıi \C uzıııanlığı gerek tirir 1-'. Dosya
bilgisi. sürat. doğruluk. kesinlik. süreklilik.
gizlilik. emre itaat ve
ıarafsızlık 1 ~ işleııı ıııali)etlerini azaltır. ekono
mik pcrforıııansı artırır.
bulmuştur.

Weber. hünıkrasiııin kusursuıca i~leıııesi iı,:in bürok
ratın. kişilere göre
kurallara ııymasını 'c insanı duygulardan uzakl
aşmasını şart
koşar. Ancak hu yolla hiinıkratın se\gi
. nefret gibi lıesaplanaıııaz irrasyonel
duygusal iiğelerden kurtularak tarafsız olacağıııa
inanıı ·i 5 . İyi planlanan ve
yliııetilen örgiitlii L'~ lem diğer lıer tiirlii eylem
den iistiindür: İşine maddi ve
manevi tiim \ arlığıyla bağlanan pnıfcsyonel bürok
rat. birçok durumda.
ckğişmez bir nıtada sürekli de\ inen
bir mekaniı. manın basit bir dişli s i haline
gelir. Kendi işini ~ apma kla gi'ıre\ li mem urlar hu
mekanizıııayı ne harekete
geçir ebilir ne de durdu rabili r. bu ancak yukardan
emirl e nlur 1h Bu yönüyle
değişmeyen

l2 l ·: ggcrtssoıı. llJ92. ss. 273--1: i\lıuğ .
Osıııaıı. Ka\'ltdışı Ekon omi. lsıaııbul: Cem
Ofset Maıba;ıı.:ılık. 199-1 . ss . 233-"7 .

ı; Webc r. M<t:\. Sosyo loji Yazıları. 3. b .. ı,:ev
Taha Parla. İstanbul : l·lürriv et Vakfı
!9tJ3. ss. llJ2-·t
1
~ Webe r. 1993. s. 20-1.

Ya y ınları.

15 Webe r. 1993 . s. 20(ı .
lh

Wehe r. 1993. ss. 20 7- 8.
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bürokrasi işleın ınaliyetlerini azaltan. ekonomik
faktör olınaktadır.
Ancak bürokrasi daha çok
zararları:

kuralcılık,

zararlı

kırtasiyecilik.

yönüyle

perforınansı

tanınınıştır.

sonııııluluktan

kaçına.

artıran

bir

Bürokrasinin
işlerin

ağır

yürümesi, verimsizlik, yönetimde gizlilik. yetki devretmede isteksizlik.
otoriteye aşırı bağlılık ve yeniliğe karşı direnmedir. Memur kurallara sıkıca
bağlanıp. bürokrasi çarkının basit bir dişlisi haline gelince değişen şartlara
uyma esnekliği kaybolur: iistler astlara rasyonel olınayan keyfi eınirler
verebilir: denetimsiz memurun keyfi davranışları formel kuralların yerini
alabilir: otoritenin üstte toplanması alt ve orta kadeıne ıneınurları pasifize
eder: yazışına. kırtcsiyecilik ve iş yükü kendiliğinden artar: teknik konularda
astın uzınanlığı üstün otoritesini zayıflatır: yeniliğe karşı direnıne vardır:
aksayan işlere gerekçe olarak yasa ve kurallarda boşluk aranıp
sorumluluktan kaçmaya çalışılır: ast. üste eksik bilgi verebilir: önemli bile
olsa. ast. üstten gelen eınirler dışındaki işleri aksatabilir: üst amaca hizmet
etınesi gereken alt amaçlar üst aınaç la çat ışabi 1ir: bir işi yapın ak aınacıyla
17
kurulan bir örgüt. iş bitince de varlığını sürdürmek isteyebilir .
Parki11.w11 Yasa.rnw göre. lıer iş kendine ayrılan zamanı doldurur.
erken bitmesi ınümkün olsa bile erken bitıne1.. Memur sa: ısı ile ış hacıni
arasında bir ilişki yoktur. ınemur sayısı iş hacmine hağlı ı)lmaksızın kendi
kuralları içinde ~ııtar. Her daire işlerin yapılması için dalıa ç\lk meınur
çalıştırınak ister. Kendine yeni bir iş n~rilcn bir daire derhal memur talep
eder. Her bürokrat emri altında çalışanları çoğaltmaya çalışır v.e her memur
bir diğerine iş yaratır. Örneğin işinin çokluğundan yakınan memur A. istifa
edebilir. yeni bir memur veya iki yardımcı isteyehilir. Birinci seçenek
meınur A'yı işinden ve emeklilik hakkından eder. ikinci seçenek :>eni bir
rakip deınektir. dolayısıyla üçüncü seçenek tercih edilir. Tahii. daha sonra.
memur A'nın yardımcıları ela ikişer yardımcı isterler ki bi'ıylece. bir kişi: le
yapılan iş. yedi kişiyle yapılmaya başlanır. Bir evrak altı kişinin masasını

17

Eryılmaz. Bilal. Kamu Yiiııctiıııi. İ ırni r : . Cl ııi\ersitL' Kitabevi. 1 1ı 1ı-1. s~ . 230- 1:

Baransel. Atilla. Çağdaş Yiiıırtiııı l>ii~iiııccsiııiıı Eniıııi. 3. b.. lsıaııhul : ii"r..
İşletme Fakültesi Yayın No: 2)7. 19 1>3 . ss. 17-1-8 .

,,
_,_

...
'

dolaştıktan

artar 18 .

sonra memur A'ya gelir ve böylece memur

A'nın işyükü

daha çok

Peter Prensibine göre, bir hiyerarşide herke
s başaramayacağı bir
mevkiye kadar yükselmeye çalışır ve zamanla
her görevin başına o görev
için yeterli olmayan birisi geçer. Başarısızlıktan
işlerin aksamaması için yeni
yardımcılar alınır. Tabii, kısa zama
nda bu yardımcılar da yeteneklerinin
elvermediği mevkilere yükselince
tekrar yeni yardımcılar alınır. Böylece
bürokrat sayısı ve bürokrasi önlenemez bir biçim
de artar 19 .

Daha az memurla yapılması mümkün olan işler
daha çok memurla
personel harcamaları artar. Artan harcamalar
ın finansmanı
amacıyla vergiler artar, vatandaşlar
resmi işlerine daha çok zaman harcarlar.
Sonunda işlem maliyetleri artar, ekonomik perfo
rmans düşer.
yapılınca

C. Yols uzlu klar ve İşlem Mali yetle ri

"Yolsuzluk, kavram olarak, rüşvet, haraç, zimm
et, iltimas (nepotizm
dahil}, irtikap, ihtilas, kaçakçılık. görev ve yetki
suistimali gibi yasa-dışı ve
ahlak dışı sayılabilecek. haksız rekabet yaratarak
haksız kazanca yol açan
tüm işlem ve eylemleri içermektedir"2°. Bunla
rın hepsinde şahsi çıkarın
toplum çıkarına önceliği. görevin ihlali, gizlilik.
ihanet. aldatmaca, halka sırt
çevirme, yetkinin kullanılmasına karşı diren
me vardır,
başvurmadan işin olmayacağına inanılmışt
ır21.

yolsuzluğa

Wang An Shih ( 1020- 1086)'e göre, yolsuzluğu
n iki sebebinden biri
kötü kanun, diğeri kötü insandır. Görevliler ne
kadar iyi olursa olsun, kötü
18 Tortop, Nuri, Eyüp G.
İsbir ve Burhan Aykaç, Yöne tim Bilimi.
Ankara: Yargı
Yayınları No:

19. 1993. ss. 208-9.
Torto p, İsbir ve Aykaç, 1993, ss. 209-1 0
20 Cingi, Selçuk, "Yols uzluk Olgusu
ve Ekonomik Analizi Üzerine Notlar",
Hace ttepe Üniv ersite si İktisadi ve İdari Bilim
ler Fakü ltesi Dergisi, Cilt 12/1994,
s. 3.
21 El-Attas, Seyyid Hüseyin. Toplumların Çöküşünd
e Rüşvet, çev. Cevd et Cerit,
İstanbul: Pınar Yayınları. 1988. ss. 27-8;
Berkman, Ümit. Azgelişmiş Ülke lerde
Kam u Yöne timin de Yolsu zluk ve Rüşvet. Anka
ra: TODAİE Yayın No: 203, t.y ..
21-7.
l9
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kanunlar onların elini kolunu bağlarsa veya kanunlar ne kadar iyi olursa
olsun görevliler kötü insanlardan oluşursa iyi yönetim gerçekleşmez22 .
Yolsuzluğun diğer sebepleri olarak merkeziyetçi yönetim, hantal bürokrasi,
ahlaki değerlerjn yozlaşması ve fakirliği saymak gerekir. Rüşvetçi bir
memur, rüşvet verenlerin işini hemen yaparken, rüşvet vermeyenlerin işin i
geciktirerek onları rüşvete zorlayabilir.
bir dairenin amacı kamu hizmeti sunmak değil ,
yolsuzluk çarkını döndürmektir. Dolayısıyta bu çarkı durduracak dürüst,
çalışkan kişilerin ya görev yerleri değiştirilir ya da insiyatif kullanacakları
mevkilere gelmeleri önlenir. Yolsuzluk yapan bir kimse, çevresindekilerin
de az/çok yolsuzluğa bulaşmasını isteyeceği için, yolsuzluk hızla yayılır,
olağan karşılanır ve gereken tepkiyi görmez.
Yolsuzluğa alışmış

Merton'a göre yolsuzluk, bir yerdeki iş ilişkilerini düzenleyen formel
yapıların yetersizliğinden veya dinamik bir toplumda yasal düzenlemelerin
değişime ayak uyduramamasından kaynaklanır . Bu yönüyle yolsuzluk,
formel yapıların dolduramadığı boşluğu doldurarak sistemin devamını
sağlar 2 3. "Huntington'a göre. katı, aşırı biçimsel, merkezi ve yolsuzuluğa
açık bir bürokrasiden daha kötüsü ancak katı, aşırı biçimsel, merkezi ve
dürüst olanıdır" 24 . Çünkü dürüst bürokratın tavrı sistemi tıkar, ekonomik
performansı düşürür. Ancak, bozuk bir sistemi çalıştırıyor veya bir hakkın
elde edilmesini sağlıyor diye yolsuzluğa razı olunursa, en basit bir iş dahi
yolsuzluğa başvurmadan yapılamaz hale gelir.
Yolsuzluk yaygınlaştıkça kurallar çiğnenir, yönetim zorlaşır, dürüst
işler cazip olmaktan çıkar, dürüst ve yetenekli görevlilerin azmi kırılır,
rüşvet maliyeti içeren kamu hizmetleri pahalı hale gelir, fakirler işlerini
yaptıramazlar, vatandaşlar yolsuzluğun maliyetini ya vergilerle doğrudan
veya yüksek fiyatlarla ödemek zorunda kalırlar. Böylece işlem maliyetleri
artar, toplam talep ve ekonomik performans düşer .

22 El-Attas, 1988, ss. 23-4.
23 Berkman, t.y., ss. 101-3 .
24 Berkman, t.y ., s. 107.
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iV. MERKEZİYETÇİLİK
Merkez iyetçili k.

iiretim

ve

dağıtım

kararlarınııı

bir merkez den

alınmasıdır. Merkez iyetçi bir ekonom ide. toprak ve serınay
e faktörlerinin

öneınli

bir kısmıııı elinde tutan devlet. girişiınin ve istihdamın önemli
bir
kendisi gerçekleştirir. Neyin. ne miktard a ve kim için iiretileceği
ve
kimin hangi işleri yapacağı kararı bir merkez den verilir2
~. Pivasa
ekonom isinin: eksik rekabet piyasaları. · kamusal malları
n iiretimi.
dışsallıklar. böliinm ezlik. risk ve belirsiz lik. ekonoı
nik dalgala nmalar . geri
kalmış yöreler . ödeme ler bilanço su denges izlikler
i ve yoksul luk gibi
sorunları çözıncde başarısız kalması merkez iyetçi
ekonom inin gerekçesi
kısmını

olmuştur.

Marksist düşünceye göre iki tür merkezileşme vardır: Bunlardan
biri.
rekabet yoluyla giiçlüniin giiçsüzii piyasadan kovarak miilkiyetin
az sayıda
kapitalistin elinde tuplanması: diğeri. proleterlerin burjuva hakimi
yetine son
\er1:rek üretiııı araçlarının kaıııula!;itırılınasıdır. !~irinci tiir merkez
ileşme.
insanın insan tarafından siiıııiiriisiiıw yol açtığı
için kötii. ikinci ti"ır
ıııerkezilcşme. bu ~iinıi"ırii) ii önlediği için iyi sayılmıştır 211
. Bugün ise. her iki
merkezileşmenin de kötü nlduğu anlaşılmıştır.

A.

Merkeziyl'lçiliğin Başarısızlık

Çatışma:

Merko.i

Sebepleri

uhıriı1:nin yapıııak

istedikleri ile bireylerin yapma k
MerkeLi otorite nin kararları bireysel karariara
uymayınca çatışıııa nlur. verim diher. (,_atışm
ayı iinleme k için merkez i
planları kişisel planlar a uydurm ak gerekir . Ancak.
fikirlerin dinami k olduğu
bir diinyada ıııilynnlarca insanın lıcr bir kunuda ne diişündüğünü
öğrenmek
iıııkansız olduğu için bu miiıııkiin olmaz. O zaman
merkezi plancı. kendi
dışıııclaki her ıiirlii diişiiııceyi kısmen veya taınaııı
en yok saymak zorund a
kalır. K. Popper hııııa şu itir<l/I yapar: "h riın 'e
ilerlemenin ana zembereği.
a: ıl-.lanına: <l tabi lıi:ıbilccck ıııal1.L·ıncniıı çc:;;itliliğidir. İnsanııı
evrimi
sii1.klınıısıı lıluııca hu. haınha>;>ka lılabilıııe v1: kuııı:;;Lh
ll gibi olıııaıııa lıiirriyeti:
iskdiklcrinın uyuşıııamasıdır.

2' Saıııuclsoıı. l' : ıul .'\

1lill.

2ı, Mar\.

Kari. Kapital.

1986. s. 782.
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:ıııd Williaııı () Nnrdlıaus . Ecoııoıııics. 1-hlı ~el .. McGrow
-

lıııerııaıilıııal hlitilııı.

199::.

Cilı: 1.

~ s.

::o-1 .

3. b.. çev.

Alaaııiıı Bilgi. İstanbul:

Sol

Yayınları.

yoluna gidebilme hürriyetidir. İnsan
haklarırın değil. insan kafalarının eşitlenmesine sürüklemesi kaçınılmaz
olan mrrkezi kontrol. ilerlemenin sonu demek olacaktır"27_

çoğunluğa

katılmama

ve kendi

. /"Bütüncü plancı. giicii merkczilc~tirmenin kolay nlcluğunu zanneder.
Birçok bireysel kafaya dağılmış bilgileri merkezileştirnıenin imkansız
oldugu gerçeğini gözden kaçırır. Oysa. merkezi planlamanııı başarısı için
bütün bu bilgilerin merkezile~tirilmesi gerekir. Bunca bireyin kafasında
neler olduğunu ogrenemeyince. bireysel farklılıkları safdışı ederek.
basitleştirme yoluyla inançları ve çıkarları basmakalıp hale getirmeye ve
kontrol etmeye çalışır. .. Bu durum dli~üncenin özgürce açıklanmasıyla
bağdaşmaz. En sonunda merkezi plancının dü:;;linceyi yok etmesi gerekir ki.
böylece merkeziyetçilik arttıkça kaybedilen bilgi dt: artar" 2X.
göre ıııerkeıi otoritt:. insanlara ihtiyaç
vermeyi ne kadar çok isterse istesin. bu ıııiinıkiin olmaz
ve uzlaşma çözümler aranır. Şimdi teknik geli~ti . elektronik makinalar 'e
matematiksel yöntemlerle kapsamlı planlar yapılabilir gibi iddialar gerçekçi
değildir. Çünkü. milyonlarca mal. binlerce liretiııı faktfaii. milynnlarca
insan. sürekli değişen sınırsız istek \C tercihler. hiçbir zaıııaıı bu güç
meselenin makinayla çözıııline imkan \"Crıııo. Sonunda çaresiz kalan
merkezi plancı. ideallerinden vazgeçerek insanların ihtiyaç duyduklarını
1
vermek yerine. kendi uygun bulduklarını dağıtıııaya ba:;lar 2' . l3ii_'.- lece.
herkesten hecerisine ı·e herkesı: ilııi_ rnc11ıu giire ilkesi gerçekle:;;ıııez.
Yönetim

zorluğu: Saıııuelsoıı'a

duydukları şeyleri

Ekonomide merkeziyetçilik arttıkça. ıııatcıııaıiksel denklemlere
dayanan modelcilik de o kadar artar. Morgt:nsterıı'e göre. bir modelde
kompleks eşitlikler ne kadar çok olursa. hata yapma ilııiıııali den kadar çok
olur. Eşitlikler yanlış verilere dayanınca. çıkan snnuçlar da yanlı~ \llur. Bu
araştırmacının dürüst olmadığını değil. bütlin ıııetodlara :;;lipheyle bakmak
gerektiğini gösterir. Lester Tlıunl\\ 'un dediği gibi. L'~er Ne'' ton \e

Popper. Kari R.. Tarihsckiliğiıı Sefaleti. ÇL'\ Sabri Orıııaıı. isıaııbul : İıısaıı
1985 . 5. 205.
28 Popper. 1985. 55. 205- 7.
29 Sanıuelsoıı. Paul A.. İktisat, çev. Demir Ueıııirgil. İ s tanbul· ML"ııte~
Yayıııevi.1973. s. 693.
27

Yayınları.
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çağdaşları

yerçekiıni

merkezi plancı gibi kompüter başında
kanunu hiç bir zaman keşfedileınezdi30.

çalışsalardı,

muhtemelen

Basitleştirme:

Ekonomiyi etkileyen bütün faktörlerin içsel olduğu bir
modeli uygulamanın imkansızlığı, merkezi otoriteyi basitleştirmeye yöneltir.
Ancak, karmaşık bir sistemi istatistiki açıdan önemsiz sayılan pek çok
faktörün birlikte etkilediği düşünülürse, bazı faktörleri dışsal sayan modeller
başarılı olamazlar. G. J. Stigler'in ileri sürdüğü kelebek etkisine
göre,
Aınazon'da kanat çırpan bir kelebeğin bir süre sonra Chicago'daki havayı
etkilemesi gibi. ekonomik olayların sonuçlarını istatistiki açıdan önemsiz
sayılan faktörler belirler. Üstelik özellikleri gereği bu faktörlerin etkilerini
önceden kestirmek ve önlemek de mümkün değildir3 1 • Dolayısıyla kişisel
çıkar, tüketici tercihi, özgürlük gibi bireysel davranışları motive eden
faktörleri kısmen veya tamamen yok sayan kumanda ekonomisi başarılı
olamaz.
Durağanlık:

Çatışına, yönetim zorluğu ve · basitleştirme ··sonucu
bir ekonomi ortaya çıkar. Ekonomik kararlar bir merkezden alınıp
insanların bunlara bir robot gibi uyması istenince, etken akıl yerini edilgen
akla bırakır. İnsanlar nasıl daha çok başarılı olurum ve nasıl daha çok
kazanırım? hesabı yapmazlar. Dolayısıyla yetenekler gelişmez, yavaş
işleyen, verimsiz çalışan durağan bir toplumun durağan ekonomisi ortaya
çıkar. Durağanlığı önlemek için merkezi otorite zor kullanma yoluna
gidebilir ki, o zaman çalışanların sırtından geçinen gayri üretken nüfus
gittikçe artar, ekonomik performans düşer.
durağan

B.

Merkeziyetçiliğin Doğurduğu

Sorunlar

Kamu Açıkları: Devletin yaptığı işler arttıkça bürokrasi genişler,
kamu giderleri ve borçlanma artar. Borçlar vade sonunda anapara+faiz
şeklinde geri ödenince de kamu açıkları doğar. Kamu açıklarının dış borç
ve/veya emisyonla finansmanı enflasyonu artırır. Enflasyon gelir dağılımını
dar gelirliler aleyhine bozmakla kalmaz, yatırımları uzun vadeli üretken
alanlardan kısa vadeli spekülatif alanlara kaydırır.
30 Kuttner, Robert, "Poverty ofEconomics", Atlantic Monthly, Şubat/1985, s. 79.
31 Drucker, Peter F., Yeni Gerçekler, 3. b., çev. Birtane Karanakçı, Ankara:
Bankası Yayınları, 1993, ss. 168-9.
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Bürokrasinin Politizasyonu: Merkeziyetçilik arttıkça üst düzey
yöneticilerin atanmasında politikacıların yetkisi artar, daha önce kariyer
mevki olan pek çok pozisyon siyasi mevki kapsamına alınır. Böylece. kamu
yöneticilerinin siyasi ölçütlere göre değil, yetenek ve liyakata göre
atanmasını öngören yansız ehliyet ilkesinden sapılır ki. bu da yönetimin
hizmet sunma kapasitesini azaltır3 2 .
Her İşi Devletten Bekleme Alışkanlığı: Devlet ekonomik faaliyetleri
ve yaptınna işini üstlenince. vatandaşlar her işi devletten bekler hale
gelirler. Bu durum. hem vatandaşın hem devletin aleyhine olduğu halde. her ikisi
de lehine zanneder: vatandaş her işi devletten bekleyerek kendini sorumluluk ve
zahmetten kurtarır. devlet seçimlerde vatandaşa vaadedeceği alternatif alanlar
kazanır. Halbuki, devlet etkin bir işletmeci olmadığı için vatandaş, vaadleri
yerine getiremeyip prestij kaybettiği için de devlet zarar görür.
yapına

Verimsizlik: Özel girişimde amaç kar ınaksimizasyonu olmasına
karşın, kamu girişiminde amaç. çoğu zaman politik çıkardır. Özel girişimci
için kar refah. zarar sefalet demektir. Oysa devletin karı hüküınet edenlerin
ve bürokratların refahı, devletin zararı da onların sefaleti demek değildir .
Hatta yolsuzluk yaparak devleti zayıflatan bir yönetici kendi refahını
artırıyor olabilir. Özel girişimcinin refahı daha üretken olmakla artarken,
kamu girişimcisinin refahı az çalışmak. hile katmak ve politik çevre
edinmekle artabilir.

V. RANT KOLLAMA
Rant, toprağın geliri yani üretimden aldığı pay olarak görülmüş,
ücret. müteşebbisin kar elde etmesi gibi. toprak sahiplerinin geliri
olarak tanımlanmıştır. Fizyokratlar rantı toprağın üretkenliğine. Ricardo
kısırlığına bağlamıştır. Rantı. ücret ve kardan ayıran en önemli fark. rant için
özde bir çaba han.anmamış olmasıdır. Bu yönüyle rant. kazanılmamış bir
gelir olmaktadır.
işçinin

Rantın kaynağı,

Rogers'ın alaycı

faktör arzının sabit (yatay eksene dik) olmasıdır. Will
ifadesiyle; "toprak kendisine yatırım yapanların bundan

32 Tutum, Cahit, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Ankara: TESA V
Yayınları

No : 3. 1994, s. 30.
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sonra

birşey yapmasını gerektirıneyece
k

kadar iyi bir

yatırımdır" .

Anca

k
rantı sadece toprakla özdeşleştirmek doğru
değildir. Ünlü bir ressamın

tablolarına

veya bilgili bir kimsenin yeteneklerine öden
en para da birer
toprakla özdeşleştirilmesine karşın daha sonra
ki
analizlerde rantın kazanılmanıış gelir olına özell
iği öne çıkarılarak; rahat,
fahiş. hatta hile katarak elde edile
n her türlü kazanç rant sayılır olmuştur.
ranttır33.

Başlangıçta

Prof. Dr. Vural Savaş kendisiyle yaptığım
devletin çeşitli müdahalelerle piyasa ekonoınisi

görüşmede

nin

normal

rant

kollamayı.

işleyişini

bozarak

harcamalardır"-' 4 .

Çıkar

bazı çıkar gruplarına fahiş kazan
ç sağlaması. şeklinde tanımlaınıştır. Bir
başka tanıına göre "rant kollaına.
baskı ve çıkar gruplarının devle t taraf
ından
suni olarak yaratılmış . bir ekonomik transferi
elde etmek için giriştikleri

faaliyetler

ve

bu

gruplarının baskısı

aınaçla

yapmış

oldukları

olmadan da devlet rant doğurabileceği için. bu
iki tanımı
birlikte düşünmek gerekir. Ancak. devletin dışın
da. eksik rekabetçi firmalar
ve güçlü spekülatörler de piyasanın normal işleyi
şini bozarak kazanılmamış
bir gelir elde edebiliyorlar. Öyleyse rant. biri
piyasa şartlarında herhangi bir
müdahale olınadan elde edilen dofra/ rant. diğer
i devletin. eksik rekabetçi
firmaların veiveya spekülatörlerin
piyasa mekanizmasını bozarak elde
ettikleri sııni rant olınak üzere iki şekilde ortay
a çıknıaktadır.
A.

Doğal

Doğal

toprak

rantı.

Rant

rant, piyasa ınekanizınasının doğal işleyişi sonu
cu elde edilen
tüketici rantı. üretici rantı ve kişisel rantdan oluşu
r.

Topr ak Rantı: Tarıın ürünü talebi artınca
tarım ürünü fiyatı artar.
ikinci derecede veriınli ve pazara uzak topra
klar üretime girer. Verimsiz
topraklarda üretilen ürünün maliyeti daha yüks
ek olduğu halde. verimli
toprakta lireti len ürün ile aynı fiyata satılır.
Dolayısıyla verim 1i ve pazara
yakın toprak sahipleri verim siz
ve pazara uzak toprak sahiplerine göre
kazanılmaınış bir gelir elde ederl
er. Toprak rantının üç teıncl öğesi: azalan
verimler yasası. toprak !arın fork l ı veriınde olmas
ı ve aynı ürünün piyasada
tek fiyattan satılınasıdır. Ayrıca. kentleşme hızla
nıp arsa ve daire fiyatları
33 Saınuelson and 'Nordlımıs. 1992. ss.
264-S.
Aktan. Coşkun C.. "Rant Savaşları" . Ekon
omik

34

Ekiın/1994.
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s. 13.

Forum. TOBB Yayını.

aı1ınca

fiyat

da rant gelirleri aı1ar. Görüldüğü gibi . rant gelirleri
rant gelirlerini artırır.

fiyatları artırmaz .

artışları

Tüketici Rantı : Bir mala yüksek fiyat ödemeye razı olan bir tüketici.
o malı piyasada daha düşük fiyata s atıııalırsa. iki fi yat arasındaki fark kadar
rant geliri elde eder.
Üretici Rantı: Ürünlinü düşük bir fiyatla satmaya razı olan bir üretici .
ürününü piyasada daha yüksek bir fi yata satarsa. iki fiyat ara s ındaki fark
kadar rant geliri elde eder.
Kişisel

Rant : Bir ses sanatçısının çocuğu kolayca ses sanatçısı. bir
da kolayca sporcu olarak yüksek gelir elde edebilir.

çocuğu

sporcunun

B. Suni Rant
Sııni
piyasanın

rant: devletin. eksik rekabetçi firmaların ve/veya spekülatörlerin
normal işleyişini bozmasıyla doğan kazanılmamış gelirlerdir.

Politik Rant: Bazı çıkar gruplarının devlet eliyle kazanılmamış gelir
elde etmesidir. Bir malın patent hakkını veya ithal iznini almak. gümrükten
muaf olmak, teşvik almak, vergi iadesi almak, devlete yüksek taban fiyatı
uygulatmak, sosyal amaçlı transfer yaptırmak, devletin kur, faiz ve fiyatlara
müdahalesini sağlamak birer politik rant kapısıdır.

Rica yoluyla da politik rant elde edilebilir. Seçim kaybedenler
kazananlara. daha önce devletin etkin yerlerinde çalışanlar geride
bıraktıklarına veya eş dostuna ricada bulunarak politik rant elde edebilirler.
Seçilmemiş siyasetçi seçilmiş siyasetçiden danışmanlık . yönetim kurulu üyeliği.
denetçilik talep etmeyi hak. seçilmiş siyasetçi de bu talebi yerine getirmeyi borç
kabul eder. Böylece s~vasetçinin eskisi olmaz kuralı işler. Seçilmiş ile seçilmemiş
arasında devlet kesesinden gerçekleştirilen bu alış/veriş inme hinme dünyası.
yarın sen de düşersin mantığı içinde gelişir3 ~ .
Eksik Rekabetçi Firma Rantı: A. Marshall. bazı firmaların kısa
dönemde geçici olarak elde edebilecekleri aşırı karı. qııasi rant (rant
35 Altuğ.

1994. s. 165.
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benzeri) diye tanımlam ı ştır. Ancak, eksik rekabetçi firmalar malların
miktarı
ve fiyatını tek taraflı belirleyerek uzun süre aşırı kar elde edebili
yorlar.
Yukarda görüldüğü gibi, üretici rantı piyasa fiyatı ile firmanın
maliyeti
arasında kendiliğinden olan bir farktır. Oysa eksik
rekabetçi firma, satış
miktarını artırıp azaltmak suretiyle tek taraflı olarak
fiyat belirleme gücüne
sahiptir. Şayet eksik rekabetçi firmanın ürününe yönelik talep esnekli
ği
birden küçük ( e< 1) ise firma fiyatı artırır. Tanı rekabette olduğu
gibi
MC = MR = P olma şartı gerçekleşmez, MC = MR < P olabilir. Bu durumd
a,
P - MC farkı eksik rekabetçi firma rantının kaynağı olur.
J. Bain'in limit fiyat yaklaşımına göre, oligopolcü firmalar piyasay
a
firmaların girişini engellemek amacıyla, tanı rekabe
t fiyatı ile monopol
fiyatı arasında bir fiyat yani limit fiyat uygularlar.
Böylece, piyasaya yeni
girecek firmaların oligopolist karlarını belirsizliğe sokması
önlenir .
Oligopolcü firmalar fiyatı kendileri azaltınca ne kadar kar elde edecek
lerini
hala bilirler. Dolayısıyla. limit fiyatın büyüklüğü piyasaya girme
eğilimi
gösteren potansiyel firmaların neden olduğu beklenen riske bağlıdır
. Risk
arttıkça 1im it fiyat düşer, risk azaldıkça artar36 . Bu durum
da tam rekabet
fiyatı ile limit fiyat arasındaki fark (P - PL) eksik
rekabetçi fırına rantının
kaynağı olur. Bu rant, firmaları. haksız rekabe
t ve devlet aracılığıyla
piyasaya girişleri engellemeye yöneltir.
yeni

Spekü latör Rantı: Spekülatörler. planlı alım satımlarıyla hisse seneti,
döviz, faiz ve mal fiyatlarını dalgalandırarak kazanılmamış gelir
elde
edebilirler. Türkiye ekonomisinin 1994 yılı başında yaşadığı krizde
rantçı
sermaye önemli rol oynamıştır. Çünkü rantçı sermaye borsa, faiz
ve döviz
üçgeninde planlı bir şekilde dolaşıp fiyatları dalgalandırarak fahiş
kazanç
sağlamış, gittikçe büyüyen bu sermayeyi kontrol
etmenin maliyeti de
gittikçe artmıştır. Hükümet rantçı sermayeyi kontrol etmek amacıyl
a, 7 gün
ihbarlı vadesiz mevduata faiz uygulamış, mevduatları
devlet güvencesi altına
alınış, 3 ay vadeli net %50 faizli 57 trilyon
TL tutarında hazine bonosu
satmıştır. Rant gelirlerinin cazipleştiği bir ortamd
a. kolay yoldan az riskle
yüksek kazanç sağlamak varken. kimse oıta ve uzun vadeli
yatırıma
yönelmez. Türkiye ekonomisinin 1994 yılında %6. 1 oranında küçülm
esinde
rantçı sermayenin rolü büyük olmalıdır.
36 Koutsoy iannis. A .. Modern Mikro İkitisat. çev. Muzaff
er Sarımeşeli . Ankara:
Teori Yayınları , 1987. ss. 337-8.
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VI. SAVURGA NLIK
İbn Haldun'a göre. bir devletin güçlü olabilmesi için hükümdarın İlahi

yasalara uyması. israf yapmaması. lükse düşmemesi ve vergilerin çalışmayı
engelleyecek büyüklükte olmaması gerekir. Devlet lükse düşerse mevcut
vergiler yetmez ve yeni vergiler çıkarılır. Ancak. lüksün sınırı o lmadığı için
yeni vergiler de yetmez. Lüks ve vergilerin birlikte artı:;;ı devlet yıkılıncaya
kadar devanı eder37. Vergilerin artması çalışmanın faydas1111 ve çalışmayı
azalttığı için beklenen vergi gelirleri elde edilemez. Oysa. vergiler azalınca .
halk çalışmaya rağbet eder. iş alanları çoğalır. üretim artar. yurt
8
bayındırlanır. devletin hakimiyeti \'e devamlılığı istikrarlı olur-' .
moda ya uyma. gösteriş yapma . yarars ız
adetler ve eğitimsizlikten kaynaklanabilir. . liabanııı kazanc1111 e\ lat.
vatandaş111 vergisini devlet sonımsuLcıı lıan.:a}abilir. Bir ülk1?ck ınnlım:a
ekmek. sebze ve meyve çöpe gidiyor. tuıılarrn çay ve tiitiin yakılıynr. sokak
lambaları güneş batmadan yanıp. giine~ doğduktan sonra söndüriilli}t )r ve
çok yakıtla az yol kateden taşıtlar kullanılıyorsa bu iilkcck iiııemli iilçiidc
savurganlık var demektir. Savurganlık arttıkça iiriiıılcriıı maliyeti artar. dar
gelirlilerin satınalma gücii azalır. üretim faktfalcri geni~ halk kitlelerinin
zorunlu ihtiyaçlarını üretmek yerine. zenginlerin liiks ihtiyaçlarını iiretırn:ye
yönelir.
Savurganlık.

kolay

kazanına .

Gelirinden çok harcama yapan bir kişi sermayesini tiikctir: lıa} ır
kurumunun gelirini kutsal olmayan amaçlar uğruna lıan.:ayaıı bir ki:;- i gibi.
dedelerinin üretken insanların geçimine ayırdığı kayııaı..larla iin:tı..cn
olmayanların ücretini öder. Üretken emeği çalıştırmak aıııacı} la ayrılan
kaynağı azaltarak çalışmayı ve toplam i.iriinii aza it ır. Eğ.er tutumlu ı.. i ~ i lcr
müsriflerin zararını karşılıyor olmasaydı. hem kencl ilcri hem de ii 1ki?
yoksullaşırdı39.
Sınith'e
harcamalarına

göre kral. her zaman en müsrif ki ~ idir.
özen gösterebilse. kişilerin lıai·caınalarını kL'ııdi

Kral

kendi

d'-· 111.:ıimicriııc

37 Haldun. İbn. Mukaddime -il. çev . Zakir Kadiri Ugan . İstanbul: MEB Y a yınları :
482. 1991. ss. 85-6.
38 Haldun, 1991, ss. 60-1 .
39 Smith, 1985, s. 278 .
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güvenle bırakabilir. Kralların harcama/an devleti batırmaz.\·a. uyruklarınki
hiç batırmaz. Bir ulusun zenginliği ürün arzının bolluğu ile ölçüldüğü için,
kişiler harcamalarını üretken emeği beslemeye yöneltirlerse. ürün arzı ve
zenginlik artar. üretken olmayan emek beslenirse. üretim azalır. ülke
fakirleşir . Dolayısıyla, her müsrif kişi halk düşmanı. her tutumlu kişi halk
dosıudıır 0 .

Sm ith. savurganlığa yol açacağı gerekçesiyle an on im şirketlere karşı
çıkar. Smith'e göre, pay sahipleri şirketin işlerinden pek anlamazlar,
aralarında anlaşmazlık olmadıkça işle ilgilenmezler, yöneticinin uygun
gördüğü payı almakla yetinirler. Başkasının parasını yöneten bir yönetici, bu
paraları yönetirken özel bir ortağın gösterdiği titizliği göstermez. Küçük
işlere önem vermeyi patronlarının onurlarına yakıştırmazlar. Dolayısıyla bu
tür şirketlerde az ya da çok bir savurgan tık ve ihmal 1ik vardır. Bu şirketler
istisnasız kötü yönetilirler. hatta kötü yönetimin sınırlı olması bile bir
istisnadır'11 . Halkın devlet üzerindeki denetiminin. ortakların şirket
üzerindeki denetimlerinden daha zayıf olacağı düşünülürse, devlette
savurganlığın daha çok olması olasıdır.
Kamu kesiminde kurumların birbirlerinin harcamalarını gözetmeleri
bir kaynağıdır . Bir kamu hizmet birimi yeni bir bina yapar
ve/veya binanın tefrişini yenilerse diğer hizmet birimleri de bunu emsal
göstererek aynı şeyi yapmak isterler. Kısa sürede bütün kamu hizmet
birimlerinde mobilyalar. otomobiller. bilgisayarlar yenilenir. Ancak. bu
yenilenmenin ömrü, bir hizmet biriminde yapılacak yeni bir harcamaya
kadar sürer.
savurganlığın

Türkiye'deki savurganlığa şu örnekler bir fikir verebilir: Diğer
avantajlar hariç KİT yönetim kurulu üyelerinin aylık ortalama ücretleri 60120 milyon TL'dir. 1992 yılında kamuya ait 24 bin makam otosu 1 trilyon
621 milyar liralık benzin tüketmiştir. Bir özel oto günde 7. ticari taksi 28,
kamu aracı ise 36 litre benzin tüketir. Bir özel oto yılda 18. ticari taksi 91,
kamu aracı ise 120 bin kilometre yol kateder. Kamuya ait 260 bin yatak
kapasiteli kampların değeri 250-300 trilyon TL'yi bulur. Uludağ'da özel
.ıo

Smith, 1985. ss. 278-9 .
Galbraith. J. K.. Kuşku Çağı. 2. b.. çev. Reşit Aşçıoğlu ve Nilgün Himmetoğlu.
İstanbul : Altın Kitaplar Yayınevi. 1989. s. 26.
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sektöre ait tesislerin yatak kapasitesi 1500, kamunun ki 2500'dür. 48348
yatak kapasitesine sahip kamu kurumlarına bağlı 238 eğitim ve tatil sitesinde
6543 personel çalışır ve 250 bin kamu personeli bu sitelerde sembolik
ücretlerle tatil yapar4 2 . Bu rakamlar devletin savurganlığa ne kadar elverişli
olduğunu açıkça göstermektedir.

VIII. SONUÇ VE ÖNERİLER
Toplumsal refahı artırması gereken devlet, zamanla doğurduğu
maliyetleri. merkeziyetçilik. rant kollama ve savurganlık
sorunlarıyla toplumsal refahı azaltan bir güç haline gelmiştir. Son yıllarda
merkezi ekonomilerden piyasa ekonomisine geçişin hızlanmasıyla dışlama.
merkeziyetçilik ve bürokrasi sorunları kısmen azalmış. ancak. yolsuzluk.
rant kollama ve savurganlık sorunları daha çok artmıştır.

dışlama. işlem

çözümü için devletin, özel sektörün
başarıyla yaptığı işleri yapmaması. merkeziyetçi yönetim yerine yerinden
yönetime öncelik verilmesi. bürokratların yetki ve sorumluluk dengesinin
kurulması, gereksiz işlemlerin kaldırılarak bürokrasinin hızlandırılması.
eleman alımında yeterlik ve liyakata önem verilmesi. memur maaşlarının
gereksiz iş ve makamların kaldırılması. bürokratik
iyileştirilmesi,
yazışmaların anlaşılır bir dille yapılması. yasaların faydalı işleri özendirici
ve zararlı işleri caydırıcı şekilde güncelleştirilmesi. yal'gılamanın
hızlandırılarakya.rn korş1S1ndo eşitlik ilkesine uyulması. kamu hizmetlerinin
özel rekabete ve halkın denetimine açılması , partilerin şirketlerce
finansmanının önlenmesi. hükümetlerin para basma. vergilendirme ve
borçlanma yetkilerinin sınırlandırılması gerekmektedir.
Bu

sorunların kalıcı

bir

şekilde

merkezi ekonomi (erden piyasa ekonomisine geç ışın
birlikte. devletin ekonomide doğurduğu sorunları azaltmaya,
hak ve özgürlükleri korumaya ve dünya ticaretini serbesleştirıneye yönelik
ça balar artmıştır. Bundan böyle devlet. daha çok diplomasi. adalet. savunma.
sağlık. altyapı hizmetleri yapacak. yoksulları gözetecek. bölgesel farklılıkları
azaltacaktır. Diğer faaliyetler piyasanın normal işleyişine bırakılınca fiyatlar
gerçek fiyat olacak. sermaye daha çok getiri elde edeceği. işçi daha çok ücret
Son

yıllarda

hızlanmasıyla

1

I
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alacağı . mallar daha çok fiyat
optimum mal ve kaynak dağılımı

edeceği alanları arayıp
gerçekleşecektir.

bulacak,

dolayısıyla

REF ERA NSL AR

Adams. John ( 1993 ), "1 nstitutions and Economic Developme
nt: Structure,
Process, and lncentive", lnvolve: Instit ution al Econo mics:
Theo ry, Meth od, Policy, edited by Marc R. Toll. USA
: Kluwer
Acedemic Publishers.
Aktan. Coşkun Can (Kasım/1994). "Kamusal Hırsızlığın
Politik İktisadı:
Plütokrasi ve Teşvik Kollamacılık". Ekon omik Yoru mlar,
Yıl:
31. Sayı: 11.
Aktan, Coşkun Can (Ekim/1994 ), "Rant Savaşları". Ekon
omik Forum ,
TOBB Yayını.
Altuğ, Osman ( 1994 ). Kayıtdışı Ekon omi, İstanb
ul : Cem Ofset Matbaacılık .
Baransel, Ati_llii ( 1993 ~- Çağdaş Yöne tim Düşüncesinin
Evrim i. 3. b.,
lstanbul : 1.U ., işletme Fakiiltesi Yayın No: 257 .
Berkman. Ümit (t.y.). Azgelişmiş Ülkel erde Kamu Yöne
timin de
Yolsu zluk ve Rüşvet. Ankara : TODAİE Yayın No: 203
.
Bozkurt, Ömer ( 1980). Mem urlar ; Türki ye' de Kamu Büro
krasi sinin
Sosyo lojik Görü nümü , Ankara: TODAİE Yayınları No:
187.
Caporaso . .James A. and David P. Levine ( 1992), Theo ries
of Politi cal
Econo my. USA: Cambridge University Press, New York
.
Cingi, Selçuk ( 1994 ). "Yolsuzluk Olgusu ve Ekonomik
Analizi Üzerine
Notlar". Hace ttepe Ünive rsites i İktisadi ve İdari Bilim
ler
Fakül tesi Dergisi. Cilt 12/1994.
Derdi yok, Tiirkmen ( 1993 ), "Tiirkiye'nin. Kayıt Dışı Ekono
misinin
Tahmini". TOBB , Türki ye iktisa t, May ı s 1993.
Dornbusch. Rudiger and Stanley Fischer ( 1994 ), Macr oecon
omics . 6th ed ..
lnternational Edition. İstanbul : Literatür Yayıncılık .
Dnıcker. Peter F. ( 1993 ), Yeni Gerçe kler.
3. b., çev . B irtane Karanakçı,
Ankara: İş Bankası Yayınları.
Drucker, Peter F. ( 1994 ), Kapit alist Ötesi Toplu m, çev.
Belkıs Çorak ı,: ı ,
İstanbul: İnkılap Kitabevi.

240

Eggertsson. Thrainn ( 1992 ). Economic Behavior and lnstitutions.
Reprinted. USA: Caınbridge University Press. New York .
El-Attas. Seyyid Hüseyin ( 1988). Toplumların Çökiişünde Rüşvet. çev.
Cevdet Cerit, İstanbul: Pınar Yayınları.
Eryılmaz. Bilal (1994). Kamu Yönetimi. İzmir: Üniversite Kitabevi.
Friedınan. Milton ( 1988). Kapitalizm ve Özgürlük. çev. Doğan Erberk ve
Nilgün Himınetoğlu. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Galbraith. J. K. (1989). Kuşku Çağı. 2. b.. çev. Reşit Aşçıoğlu ve Nilgün
Himmetoğlu. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Galbraith. J. K. ( 1990), Ekonomi Kimden Yamı. 2. b.. çev. Belkıs Çorakçı
ve Nilgün Hiınmetoğlu, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi .
Gide. Charles and Charles Rist. ( 1960). A History of Economic Doctrines,
7th ed., Traslater to English froın French: R. Richards B.A ..
London: George G. Harrap and Co. Ltd.
Güneş. Hurşit ( 1994). "80'1i Yıllarda Rantiye Olduk" Ekonomik Forum.
TOBB Yayını. Ekim 1994.
Haldun. İbn ( 1991 ), Mukaddime-iL çev. Zakir Kadiri Ugan. İstanbul: MEB
Yayınları : 482.
Hillier. Brian ( 1991 ). The Macroeconomic Debatc. 2nd cd .. Basil
Blackwell Ltd . Oxford. UK .
Kılıçbay. Mehmet Ali ( 1994). "El Kirliyse Yıkanır, ya Toplum Kirliyse",
Türkiye Günlüğü, Eylül -Ekim 1994.
Koutsoyiannis. A. ( 1987). Modern Mikro İkitisat. çev. Muzaffer
Sarımeşeli. Ankara: Teori Yayınları.
Kuttner. Robert. "Poverty of Economics". Atlantic Monthly. Şubat/1985.
Marx. Kari ( 1986), Kapital. Cilt: 1. 3. b.. çev. Alaattin Bilgi. İstanbul: Sol
Yayınları.

Meny, Yves ( 1994). "İtalya'dan Alınacak Bir Kaç Ders" Göriiş. TÜSİAD
Yayını. Kasım-Aralık 1994. Sayı: 17.
North. Douglass C. ( 1992). lnstitution, İnstitutioırnl Changc and
Economic Pcrformance. Reprintcd. USA: Cambridge
University Press. New York.
Noı1h. Douglass C. ( l 994a ). "The Nevv 1nstitutional Econom ics ancl
Development". Economic Research Forum. Vol: 1. Nuın: 2.
May 1994 .

241

North, Douglass C. (1994b), "Economic Performan
ce Through Time", The
American Econ omic Review, Yol: 84, Num: 3, June
1994.
Osterfeld, David /1994 ). "Yolsuzluk ve Ek on om ik Kalkı
nma", çev. Coşkun
Caıl AKTAN. Türk iye Günlüğü. Eylül
-Ekim 1994.
Özbudun, Ergun ( 1994 ), "Kanun Devletinden Huku
k Devletine". Görüş.
TÜSİAD Yayını. Kasım-Aralık 1994. Sayı:
17.
Popper, Kari R. ( 1985 ). Tarihselciliğin Sefaleti. çev.
Sabri Orman. İstanbul :
İnsan Yayınları.

Popper, Kari R. ( 1989),

Açık

Topl um ve

Düşmanları.

Hanın Rızatepe, İstanbul : Remzi Kitabevi .

Cilt: 2. 2. b., çev .

Rose, Peter S. ( 1994 ), Mon ey ancl Capital Markets.
5th ed .. ASA : Richard
D. lrving. ine.
Saımıelson , Paul A. ( 1973), İktisat, çev. Demi
r Demirgil. İstanb
Yayınevi.

ul: Menteş

Samuelson , Paul A. and William D. Nordhaus ( 1992)
. Economics, 14th ed ..
McGrow-Hill. lnternational Edition .
Savaş. Vural (1993). Anayasal İktisat. Genişletil
miş 2. b., İzmir.
Savaş , Vural (1994), "Politik Yozlaşma
Ortamında Refah Devletinden
Minimal Devlete". Türk iye Günlüğü , Eylül-Ekim
1994 .
Smith, Adam ( 1985 ), Ulusların Zenginliği, çev. Ayşe
Yunus ve Mehmet
Bakırcı, İstanbul: Alan Yayıncılık.
Şahinöz, Ahmet ( 1994). "Ekonomik Bunal
ım ve Yanılgılar". Hace ttepe
Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt: 12/1994.
Toll, Marc N. and Warren J. Saımıels ( 1989) , State
Society and Corp orate
Powc r, 2nd. ed ., USA: New Brunswick. New Jerse
y.
Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir ve Burhan Aykaç ( 1993)
. Yönetim Bilimi,
Ankara: Yargı Yayınları No: 19.
Tutum, Cahit ( 1994) . Kamu Yönetiminde Yeni~en
Yapılanma, Ankara:
TESAV Yayınları No: 3.
TÜSİAD (1983), Kamu Bürokrasisi. Yayın
No : TÜSİAD-T/83.10.78 .
Uluğbay. Hikmet ( 1990) , "Çözüm: Kamu
yu Küçültmekte mi Yoksa
Etkinleştirmekte ıni"? . HDT Dergisi,
Sayı: 6, Haziran 1990/2.
Weber, Max (1993). Sosyoloji Yazıları, 3. b.. çev.
Taha Parla , İstanbul :
Hürriyet Vakfı Yayınları.

242

