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1. GıRış

Piyasa ekonomi düzeninin bilimi ile kamu hukuku otoritelerinin ortak noktasını
teşkil eden sosyal piyasaya dayalı kamu düzeninin optimal planlanamaması, zamanımız
toplumunda geri kalmışlıgın temelini oluşturmaktadır. Bu iki kesimin ortak noktası
devlet ile toplumun etki alanlarının incelenmesidir. Ekonomik açıdan toplum sektörü
(özel sektör), üretken kaynakların sahipleri ve bu kaynakların sorumlulugunu ve
kullanımlarını yüklenmiş olan bireylerden meydana gelmektedir. Devlet sektörü ise
politik süreç içinde parlamenterlerin aldıkları ortak kararların devlet gücü ile
uygulanmasını ve hizmet sektörü içindeki amaç ve hedeflerini kapsamaktadır.

Kamu hukuku taraftarlarına göre ise devlet ile toplum arasındaki sınırın demokratik
bir düzen içinde belirlenmesi. yapısal anlam yönünden politikadan arındırılmış olarak
anayasa hükümlerinde mevcuttur. Bu anlamda piyasa ve iktisadi düzen politikasındaki
toplum sektörü (özel sektör) piyasa kurallarına göre işleyen iktisadi yaşama ve ekonomik
anlamda otonomiye sahip olan kişilerin işlevlerinin bir bütünüdür. Yalnız totaliter veya
serbest piyasa düzeninde kişilere tanınan serbestlik veya özgürlügün birbirinden aynıması
gerekmektedir.

Piyasa iktisadı yönünden bizi ,ilgilendiren konu. toplumun gelecegine yönelik
kararların dolaysız olarak bireylerin inisiyatiflerine mi bırakılacagı yoksa kararların
kollektif olarak mı alınacagıdır; veya devlet ekonomiye hangi ölçüler içinde müdahale
edecektir? Devletin ekonomiye aşırı olarak dolaylı veya dolaysız müdahalesi. sosyal
piyasa sisteminin işleyiş kurallarını degiştirmekte ve kişilerin üretken kapasitelerinin
kullanılmasını engellemektedir.

2. TARıHSEL GELİşıM ıçıNDE DEVLETıN GÖREVLERI

Ulusal ekonomi 18. yüzyıldan beri devlet ile toplum (piyasa) arasındaki sının
belirlemek için yapılan araştırmaları kendine konu almıştır. Bu düşüncenin özü,
piyasadaki arz ve talepçilerin kendi çıkarlarına yönelik hareketlerine dayanan bir iktisat
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sisteminin kamu çıkarlarını geliştiıki yönde etkisini sürdünnesidir. Bu düşünce tarzını
çok basit ve en iyi şekilde :>zetleye:ı bir buluş git:ünmeyen el (invisible hand) teorisidir.
Tam rekabet sistemine dayanan ve a;ık bir piya:)adaki kişilerin kendi faydaları yönünde
fonksiyonunu sürdüren, mı! tedarik ~isteminin üstünıügüne dayanan ve kişilerin refahı
üzerine kurulan bu teori, devletin görevlerinin sınırlarını da belirlemektedir. Bunun en
hariz ömegini John Stuart Mill 'de: görmekteyiz. Mill, serbest iktisadi sistemin refah
tesirlerini "laissez faire" pfl~nsibindl~Ji hareketle tanımlamaktadır. Yani devlet demokratik
sistem içinde kişilerin iktisadi mes~ .clerine el atınayacak, müdahale etmeyecektir (Mill,
1984:691-13). Yalnız Mill zorurilu devlet görevleri ile istemli devlet görevlerini
birbirinden ayınnıştır. Zorunlu de" i~t görevleri, devletin hukuksal alandaki görevlerini
tipsamakta ve bu görevlerin kaı; mlmaz oldugu vurgulanmakıadır. Istemli devlet
görevleri ise zamanla tarihin akıŞı içinde devlete aktarılan görevlerdir. Devlete aktarılan
bu görevlerin nedeni yanlq ekonom teorilerine dayandırılmasından veya bazı teorilerin
yanlış yorumlanmasından veya çe~i.1ı nedenlerle refah seviyesinin artması için devlete
verilmiş olmasıdır. Yalnız belirtmd: gerekir ki, 'laissez faire" prensibi sadece devletin
görevlerini sınırlandırmal: için yorumlanamaz. Her ne kadar Mill'in "laissez faire"
prensibi genel kural olarak devlet mtdahalelerini ı~naza indinnek amacına yönelik ise de,
bazı ekonomi literatürleriııde bu çeıısip fonksi"onunu, piyasa sistemi koordinasyonu
sayesinde sürdünnekte ve piyasay<ı müdahale edilmemesi gerekmektedir (Mestmacker,
1984:80-11).

Klasik okul, piyasa mekanizm<Jsının fonksiyonunu sürdürebilmesi için devletin var
oldugunu kabul etmiştir. Adam Snith yurt sa ••unması yanında toplumun baskısı ve
hilelerinden korunması gerektigiııı: inanmış, piyasada monopoL. hakimiyeti kendini
göstenniş ise kalite ile fiyat kontrellerini önermiştir (Giersch, Herbert, L975:S. 144).
Aynı öneriyi Mill'de fiyat kontre l:eri şeklinde görüyoruz. Adam Smith devletin
görevlerini iki grupta analiz etnı:ştir. Bu gö:evlerin ilki resmi kurumlar (public
institutions) ile ikincisi resmi çalqınılar (public: works) olmak üzere ikiye aynımıştır
(Giersch, 1975: 144-8). Adam Smi~ı'in bu iki pwnsibine göre yoııar, kanallar, limanlar,
egitim, saglık özel teşelıbüse al:ıınlmamalıdır. Bentham'ın "Manual of Political
Economy 1793-1795" kitabındaki görüş, eger piyasa kendi fonksiyonunu
sürdüremiyorsa, devlet toplum için gı~rekli besin maddelerini depo etmelidir.

Ulusal ekonominin doguşun,ı:n bugüne k:;,dar toplumun genel refah seviyesinin
yükseltilmesi ekonomide ana disipli:ı olarak anla:.nını devamlı 'korumuştur ve bu süreçte
piyasa sisteminin fonksiyonunu ~ürdürebilmcsi yolunda devletin hangi görevleri
üstlenecegi tartışma konus'] olmuştur.

, Anglo-Sakson ü1kele~inde keı jini gösteren "karışıklık taslagı" (Anarehististisehe
Entwurf) bugünkü batı ülkelerini <ı ııygulamakıa oldugu devlet etkinliginin temelini
oluştunnaktadır (Mestmac;<er, 1984:75-11). Bu tı)lakta, '~enaz devlet" felsefesine dayalı
bir ekonomi düzeninde, d~vlet sadc:ce hukuk düzenini koordine etmek ve uygulamak

• şeklinde kendini göstermekte ve toplumun öteki sorunları piyasa yöntemleri ile
çözümlenmeye çalışılmaktadır. Anan literatürline baktıgımızda, devlet sadece polis
rolünü üstlenmekte ve piyasanın al<;ayan yönlerini tamir ettikten sonra elini piyasadan
çekmektedir (Giersch, 197~: 164-7). Bu çerçevede iktisat politikasındaki devletin görevleri
ile ilgili liberal ve müdahaleei görü:i!e: kendini göstenniştir.

Liberal düzen kons'~ptindeki düşünce, devlet ile piyasa arasında bir sınırın
belirlenmesine dayandınlmaktadır. E ı: görüş ışıgıııda tartışma konusu,'piyasa kurallarının
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mı yoksa devletin koordine tedbirlerinin mi üstün oldugudur. Bu alandaki iktisat
literatileünde kurlıllar katalogu mevcuttur (Mestmacker, 1984: 165-1 I). Biz burada sadece
temel konuları belirtmekte yetiniyoruz. Bunlar mülkiyet varlıgının kaçınılmazlıgı,
sözleşmelerin yürütülmesi için gerekli koşuııarın saglanması, iç ve dış gUvenlik için
kefalet olgusunun varlıgı, egitim ile altyapı hizmetlerinin aksatılmaması, Merkez
Bankası aracılıgı ile para degerinin korunması, piyasa sisteminin geliştirilmesi, monopol
kuruluşların önlenmesi, açlıkta savaş ile asgari geçim düzeyinin belirlenmesidir.

Müdahaleci bir devlet politikasında ise, devletin görevleri şunlardır :

Piyasadaki üretim gruplarının fıyat ve gelirleri, piyasa mekanizması koordinasyonu
yardımı ile saglanır, kira kontrolü yapılır, asgari ücret tesbit edilir, sanayiinin branşları
desteklemeye tabi tutulur, piyasa düzenlenmesi kanunlarla yürütülür, hukuk sistemi
sayesinde monopol kuruluşlar meydana getirilir, zorunlu sigorta sistemi uygulanır. Genel
olarak bakıldıgında, müdahaleei bir politika totaliter sosyalizmden daha da ileri giderek
onun sınırlannı aşmaktadır.

Müdahaleci ve liberal ikti~t biliı:ninde devletin görevleri belirli tarihsel gelişim
içinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle toplumun refahı ön plana alınarak bu rcfOOm
arttırılması için her iki görüşün parça elementlerini tekrar düşünmek ve toplumdaki
fertlerin düşünce ile hareket ortamlannın devlet müdahalesiyle bozulmamasını saglamak
gerekmektedir. Önemli olan, devletin kendi çıkarlarını yürütürken veya ilgili birimlerin
kararlan neticesinde toplumdaki bireylerinin gelişmelerine köstek olup olmadıgıdır.

2.1. PtY ASA YANıLGıSı MI YOKSA DEVLET YANıLGıSı MI ?

Son zamanlarda devletin görevlerinin sürekli artması hukukçulann ve iktisatçıların
araştırmalanna konu olmuştur.

a) Piyasa iktisat modelinin eleştirisi

Devletin etkinliklerinin sürekli bir şekilde artmasının nedeni yine iktisat tarihinin
gelişimine bagımlıdır. Modern sosyal devletin gelişmesi 19. yüzyılda piyasa
ekonomisinin yanılgısı ile ortaya çıkmıştır. Yalnız 18. yüzyılın merkantalizmi,
toplumun her kesimine müdahaleei bir politikayı öngörmekteydi. Fakat daha sonra
liberal görüşün etkisiyle bir çok Avrupa ülkesinde devlet iktisadi sahadan elini çekmiş ve
19. yüzyılda devlet sadece hukuksal alan ile ülkenin iç ve dış savunmasını üstlenmiş,
düzen politikası ile altyapı politikalannda etkili olmuştur.

19. yüzyılın sonunda sanayinin gelişmesi ve sanayi proleteryasının ortaya
çıkmasıyla devlet müdahale ederek sosyal politikayı (sendikal hareketleri) örgütleme
geregini duymuştur. Dolayısıyla "Iaissez faire" ilkesi ile piyasanın problemleri
çözülememiş ve müdahaleei bir politika kendini göstermiştir. Bu politika veya düşünce
tarzı her iki dünya savaşlannı takip ederek 20. yüzyılın ilk yarısında çeşitli alanlarda
kendini göstermeye devam etmiştir. Daha sonraları bir çok reformlar yapılmasına ragmen
bir türlü 19. yüzyılın liberal düzen politikasına ulaşılamamıştır. Burada her ne kadar
iktisat tarihinin bir degerlendirilmesi yapılıyorsa da piyasa yanılgısı veya devlet yanılgısı
refah ekonomisinin de araştırma konularını kapsamaktadır.
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b) Refah Ekonomi:ii

İktisat teOrisi analizinde görünmeyen el (invisible hand) teoreminin ,geçerliligi ile
ilgili olan refah ekonomisi görüşünün özü, kişisel kazançlara yönelik rekabet piyasası
toplumun hedefi olan optimum refıla ulaştırmaınaktadır. Çünkü dogal olarak oluşan
monopollerin, dışsal ekonomilerin, hizmet mallarının, degişik sıralamalar ve yanılgı lı
tahminlerdeki piyasa hedefleri gerekli refah tesirlerini gösterememektedir. Dolayısıyla
piyasa yanılgısı, yani rekabet denge s .nin ideal duıumundan sapması ile birlikte devletin
bu dengeyi tekrar yerine getirme zonııılulugu dogmaktadır.

c) Istikrar Politikası

İktisat ilmindeki en t>nemli ':;':Juşma konı;su piyasa sektörünün istikrarlı olup
olmadıgıdır. Keynes taraftarlan piy<ısanın istikrarsız oldugunu savunmakta ve devlete
gelir dagılımı, konjonktür politikas, düzen politikası, istikrar politikası gibi bir çok
görevler yüklemektedicler (Ke.ynes,I')g3:3 14- ıo).

Monetarist taraflarlar ise piYl.;a sektörünün istikrarlı oldugunu savunmakta ve
bunun yanında devlete sadece para degeri istikrarının korunması görevini
yüklemektedirler. Bunun yanında yok önemli diger bir görev ise devletin altyapı
politikasına öncelik tanıma:;ıdır (Bur::ıcin, 1986: 50-2).

d) Gelir DagllımlPolitil. Hil

Devletin piyasaya müdahalesiııi gerektiren diğer bir özellik ise gelir dagılımını
toplum içinde adil bir biçimde ger;:.:kleştirmektir. Gelir dagılımı problemini piyasa
sistemi kendiliginden çözer.ıedigi iç iıı devletin ve:rgi politikasına gerek duyulmuştur.

2.2. MÜDAHALECt POL::TtKANIN ELEŞTİRtSt

Piyasa yanılgısı ilmi ile ugl""şan iktisatç ılar (Watrin, 1983: 10-17) belirli bir
kesimin kuvvet politikasının veya ıılıısal devlet politikasının piyasaya müdahalesinin
zararlanna deginmişler ve devletin :~(jrevlerini klasiklerin görüşleri ışıgında toplumun
refahını arttıncı tedbirlerolarak ek almışlardır, Bireylerin tek tek refahının ve serbest
hareket ortamlannın kısıtlanmaması. hu serbestlik felsefesinin temelini oluşturmaktadır.
Toplumsal iktisatlaşma, işletmelerin l:arşılıklı faydalanna dayandırılmakta ve karşılıklı
çıkar savaşının önlenmesi yolunda :ıdımlar atılrr.aktadır; dolayısıyla iktisadi büyürneyi
kısıtlayıcı davranışlardan kaçınmalı 'I vurgulanmaktadır. Kıyasıya bir iç rekabet olacak,
fakat hiç bir kuruluş diger bir kuruh ıun gelişmesine köstek olmayacaktır.

Bir demokrasi sistem i içinde ıkvletin piyasa aksaklıklarını hukuki tedbirlerle veya
kendine özgü kurallanyla istenilen ölçüde düzı~ıtebilecegi hayal ürünüdür (Gwartney,
1980: 30-5). Bu alanda iktisadi analizi kendine l:onu alan devlet yanılgısı (govemment
failure) problemlerin çözümü için bEl ip uçlan vamekıedir.

Eger bir ülkede devlet yanılgm piyasada kendini gösteriyorsa, devletin piyasaya
toplum refahını yükseltmek için mCcahalesi toplumun refahının gerilemesini beraberinde
getirir. Bu düşünce tarzı Adam Smith'in merkant:ılist sisteme karşı olan düşüncelerinden
veya devlet nİzamnamelerinden omya çıkmaktadır (Smith, 1974: 368-16). Smith do~al
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serbestlik sistemini savunmuş ve piyasada daha fazla toplumsal iktisatlaşmanın hareket
ortamını aruıracagını vurgulamıştır.

Mill de bazı durumları bize aktararak devletin piyasadaki müdahaleci önlemlerinden
dolayı toplumsal refah ın azaldıgını ve hatta yok oldugunu belirtmektedir (Mill,
1984:693-13).

Zamanımız literatürlerine baktıgımızda daha çok yasalara. ve yasalann
uygulanmasına dayandırılmış bir iktisat politikası istenilen bir başarıyı toplumun refahı
açısından saglayamamaktadır (Giersch, 1983:50-6). Çünkü devletin işlevlerinden
enformasyon hızı yavaşlamakla, manipülasyon ile birlikte bürolerasi kendini göstennekte
ve zaman kaybı arzu edilen başarının gerçekleşmesini geciktirmektedir.

2.3. ALTERNATİF OLARAK DEVLET VEYA PİYASA

Iktisadi büyüme politikasında kaynakların kıtİıgı ve bireylerin, hareket
motivasyonları çok önemlidir. Çünkü her şeyin kıt oldugu bir dünyada iktisadi açıdan her
hareketin bir maliyeti vardır. Her iktisadi hedefin gerçekleşme imkanı olmadıgı için \teya
bir çok hedeflere uluşmak için yükselen maliyetleri, yani diger bazı hedeflerden vazgeçme
şeklinde kabullenmek gerekmektedir. Kişiler Icıt kaynakları kullanırken akılcı düşünerek
kendi kir ve zararlarını tartarak karar verirler. Yalnız burada ulusal ekonomi ile devlet
teorisi birbirinden ayrılmaktadır. Devlet bir sıgınma veya barınma organı, yani "shelter
of last reson" (başvurulacak son merci) durumundadır.

Kurum olarak bakıldıgında devlet ile piyasa arasında bir tercih yapmak zooınlulugu
dogmaktadır. Ömegin: devletin .şemsiyesi altında bazı kuruluşların özelleştirilmesi-!
huzurevieri, egitim, kunst, tiyatro, posta, saglık gibi ik~sadi açıdan ucuz maliyet.e
dayandırıldıgı için- yapılmak istenmektedir. Yalnız iktisatta maliyetin belirlenmesinde
bazı güçlükler mevcuttur. Dogrudan (direct) maliyetlerin "ücret, materyal gibi"
belirlenmesinde büyük rorluklar çekilmemesine karşın, dolaylı (indirect) maliyetlerin,
yani "opportunity cost" belirlenmesi karşımıza bir problem olarak çıkmaktadır. Bunu bir
örnekle açıklayalım: Eger dünyadaki kıt kaynaklarda herhangi bir iktisadi dala
sübvansiyon uygulanırsa, bunun sonucunda diger kişi veya dallar refah kaybına
ugrayacaklardır (Donges, 1985: 30-4). Bu kayıp dögrudan ölçülememekte ve toplumun
haberi olmadan vergi yolu ile bireylerden tahsil edilmektedir. .

Bu önlemler gelir bölümüşü teorisinde analiz edilmektedir.

Yeni bir düşünce tarzı olarak kendini gösteren "public-choice-school" 19. yüzyılın
düşüncelerini sistemli olarak araştırarak, kendi süzgecinde birleştirmiştir. Bu düşüncenin
özünü şu şekilde özetleyebiliriz (Mueller, 1979: 10-14) : Demokrasi sürecindeki bir
parlamenter sistemde alınan kararlar toplumsal refahın artmasını beraberinde
getirmektedir. Yalnız toplumsal amaç yolunda kişilerin hedeflerine ulaşmakiçin
hareketleri ve niyetleri iktisadi açıdan bir problem teşkil etmektedir. Çünkil
politikacıların ve bürokratların uygulamadaki kendi çıkarları çerçevesindeki hareketleri
toplumsal amaç yolunda toplumun yaralanmasına neden olmaktadır. Diger bir deyişle,
rekabet politikasının sanksiyon mekanizması, yani temsilcilerin seçimle gelme veya
seçilernemesi, yeterli ölçüde açık piyasa sisteminde refah tesirleri yaratabilecek midir,
yoks~ seçilenler sadece kendi gruplarının istekleri yolunda temel atmaya devam ederek
piyasa dengesizligini yaratmayacaklar mıdır? Bu nedenle piyasa ve piyasanın belirli bir ..
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bölümü politik çıkarlar ugruna feda cd:lmiş olacak ve bu da geri kalmışlıgı
körilldeyecektir.

Sonuç olarak ya piyasaru: lüm politik hakimiyeti saglamak, ki bu totaliter rejimi
beraberinde getirir, ve:/a piyasadan devlet ebni çekmek ve ona sadece bazı durumlarda
düzenleyici rolünü tanımak gerekmektedir.

Herhangi bir iktisadi sekt{ir.cayrıcalık 12nımak, diger sektör veya dalların alternatif
gelişim ortamlannı kısıtlamak (kmektir.

Ekonomi politika:;ında id(<Jlolan, bir hedefin gerçekleşmesi degil, alternatiflerinin
karşılaştırılarak en iyisinin t ulunmasıda. Eger bu durumda devlet ile piyasa
karşılaşbnlacak olursa, devlet pnilgiye ugramaktadır; fakat devlet olmadan da piyasa
fonksiyonunu sürdürerrjemekt~ i,'. İnsanların birlikte yaşadıkları iş bölümü olan bir düzen
politikası içinde devlet ile piy1L'a, özel teşebbüs ilc piyasa, yurtiçi ile yurtdışı üretim,
özüretim ile yabancı üretim, Kt'T ile özel giri~im birbirleriyle karşılaşurılarak en iyisinin
bulunmasına çalışılmalıdır. E~cr bir kar~ı1aştırmalı analizde problcmler ekonomi
politikasına bagımlıysa, probl ~,ıılerin çözümünde verimlilik kriteri geçerlidir. Eger
problemler politik, etik ve hukuk alanlarında yatıyorsa, ekonominin sahasına girmese de
çözümlerde yine verimlilik kriterini ön plana almak gerekmektedir; çünkü bu alandaki
tecrübeler bize verimlilik kriteL dikkate aLnmadan çözülmeye çalışılan problemlerin
topluma pahalıya maloldugunu Uistermiştir (Lfauser, 1972: 255-9).

Bir demokrasi rejiminde d(\lctin görevlerini ayrınulanna inmeden aşagıdaki şekilde
gruplandırabiliriz (Stobx, 1984: 2.15):

a) Devletin görevlerini belirlemede kamu malları ile şahsi malları ayırmada piyasa
ve devletin komparatif fayda ve ,~rarları gözönüne alınarak saptanmalıdır. Şahsi mallar
piyasadaüretilir ve eger iiretici s Jrümle gelir elde etmek istiyorsa, tüketicileri arayacak,
gelir elde ettigi ölçüde iJretimini arttıracakur.

Kamu mallannda talepçikr olmasına mgmen, piyasadaki gibi üreticiler yoktur.
Sadece vergi karşılıgında arzu edilen hizmet verilmektedir. Yalnız, adaletli bir vergi
sistemi kurulamadıgı zaman, hi;~;r.etin karşılı!!ı olan ücret belirli kesime yüklenecek ve
bu da anarşiyi beraberinde getic,~cktir. Diger bir örnek ise, hukuk devleti beklentilerini
devletin kurumları kendileri iiıetmekte ve bu üretimin verimliligini toplum tayin
etmektedir. Kamu mallamu üretir <en şu üç ana unsurun varlıgı kaçınılmazdır:

a)Ne kadar kamu malı üretilındidif (Kayrıakların elkili kullanımı)
b)Üretim maliyctlerini beliıkrnek için araç vc gereçlerin belirlenmesi (Finans
fonksiyonu)

c)Elde edilen amme malınııı topluma cıagııımı (Dagltım fonksiyonu)

Verilen belirli mi~<tardaki !'inansman aracılıgı ile kaynaklann elkili bir şekilde
kullanılmasından talep miktarın, karşılayacak üretİm elde edilecek ve bu toplumun
bireylerine eşit şekilde dagıtılaca:ctlf. İktisat t:ilimi açısından toplumsal refahın artması
tek tek bireylerin refahının artm1;;ına baglıdır. Eger devletin kamu mallarındaki üretimi
toplumun talep miktarını karşılaı:1lyorsa, toplumun refahı düşüyor ve devlctin maliyeti
artıyor demektir, ki bu maliyeti:1 finansmanı yine devletin bireylerinden vergi yolu ile
saglanacak demektir. Devamı maliyetin artması yani bazı sektörlerin sürekli
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desteklenmesi ile ortaya Çıkan kayıp diger sektörlerin sırtından saglanıyor demektir.
Dolayısıyla bu durum devletin bazı görevlerini beceremeyecegi anlamını taşımakta olup,
bunların özel teşebbüse aktarılması refah ekonomisi açısından kaçınılmazdır.

b) Hukuk Devleti

Hukuk devleti bir demokrasi devleti oldugu gibi, demokrasi devleti de bir hUkuk
devletidir. Devletin hukuk alanındaki üre~mi. egitim ve teknolojiye bagımlıdır. Toplum
devamlı bir degişim sürecinde oldugu için hukuk üretiminin güncelleşmesi. yenilenmesi
ile kişilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi gereklidir. Eger "benim senin" sorunları
çözülememiş ise. malların degişiminde karşılıklı hukuksal haklar kısıtlamalara sahne
oluyorsa, işleyen bir piyasa sisteminden söz etmek olanaksızdır. Hukuksal alanda
devletin iki fonksiyonu vardır. Bunlardan ilki korumacı devlet kavramı (proteetive state)
v~ ikincisi ise üretici devlet (productive state) kavramıdır.

Korumacı devlet kavramı devlet ve toplumu ikiye ayırarak serbestlik düşüncesine
dayanmaktadır. Herkes tarafından kabul edilen kararların yürütme organlarınca devlet
içinde, toplumda ve piyasalarda uygulanmasıdır. Fakat üretici devlet foksiyonunu
tanımlamak güçtür; çünkü devletin bu alandaki görevini yürütmesi gerekti~inde piyasaya
müdahalesini öngörmektedir. Örnek verecek olursak çevre kirlili~i, para düzeninin
saglanması ve ülkenin savunması gibi görevlerdir.

Dogada her şey kıt olduguna göre çevre kirlenmesinin hukuksal düzenlemeler yolu
ile ne ölçüde giderilecegi, vergi yolu ile nasıl bir düzenlemeye gidilecegi veya
sübvansiyon politikasının ne ölçüde etkili olacagı hakkındaki düşünceler henüz bir
belirginlik kazanmamıştır. .

Para düzeninin saglanması yine devletin görevleri arasındadır. Son zamanlarda
devletin tekel durumunda emisyona başvurması parasal istikfarsızlıgın kaynagını
oluşturmuştur. Bundan dolayı ya bankalararası rekabet piyasası aracılılı ile veya
bagımslZ bir Merkez Bankası'nın kurulması yolu ile paranın istikrarını saglama oıanaıı
dogmuştur. Devletin düzenleyici diger tedbirleri ise yolların yapım ve onarımı, hava
trafıginin düzenlenmesi, besin maddeleriyle ilgili kanunlar, tüketici haklarının korunması
ile ilgili kanunlar, ilaç sanayiinin kontrolü, büyüklük ve agırldda ilgili yönetmeliklerin
düzenlenmesi ile hukuksal boşlukların zamanında giderilmesidir.

Kamu mallarını iki kümede inceliyoruz:

- Gerçek kamu malları
- Gerçek olmayan kamu malları

Gerçek kamu malı an yukarıda anlattıklarımızı kapsamakta ve bunlann temini
piyasa sözleşmelerine dayandırılamadıgı için. ve üretim maliyetlerinin yüksekligi
dolayısıyla devlete yüklenmiştir.

Gerçek olmayan kamu mallarının bir kısmı veya tamamının temini piyasa aracılıgı
ile temin edilebilmektedir ki bunlar için piyasanın arz ve. talep kanunları geçerlidir.
Bundan dolayı pozitif dışsal etkiler üretilmekte ve bu üretimden toplumun tümü
yararlanmaktadır. Örnegin : Egitim, tiyatro, müzeler, parkıar, dinlenme yerleri,
ucuzlatılmış yerleşim birimleri, bilet tarifeleri gibi devletin tüketimi arzuladıgı mallardır.
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Özetleyecek olursak hatasız hiı; bir piyasa jüzeni olmaz. Dolayısıyla hatasız bir
piyasa düzeninden harekel1e piyasa ıCaksiyonlarm karşılaştırmak ve piyasa yanılgısına
ulaşmak olanaksızdır. Devlet de halasız degildi,~; çünkü geçen yıllardaki gibi piyasa
sürecindeki yanlış yönlendirmeler wnucunda devletin piyasaya müdahalesi kaçınılmaz
olmuştur. Devlet müdahalesi ile piy,_~adüzenlenecegi yerde bir çok arz ve talep kanunları
alt üst olmuştur. Tecrübeler devlet iinlemlerinin ve yasaların piyasaya aktarılmasıyla
iktisadi gelişmenin ve. işsizligin ters tepki gösterdigini kanıtlamıştır. Gelir
dagılımındaki bir müdahale bile hatı ülkelerinde hiç kimseye fayda saglamamıştır.
Devletinpiyasa denetimi ve yasalar. bürokrasiye güç kazandırmış, ve bu da planlama ve
dagltım örumceginde tedbirlerin gl~t:ikmesini ve çıkmaza sürüklenmesini saglamıştır.
Devletin ekonomideki etki alarıı genişledikçe, devlet asil görevlerini yerine
getirememekte, toplumun refahı azalmaktadır. .

3. KARMA EKONOMİ StSTEMİNHE İKTİSAT POLİTİKAsı

Araştırmanın ortaya koydugu wnuç, devleıin etki alanı genişledikçe görevlerini
yerine getirme açısından tıa~iarısı :/ayılmasına orantılı olarak düşmekte ve belirli bir
noktadan sonra sıfıra ulaşmaktadır. Gelişmekte olın ülkelere baktıgımızda bu düşünceyi
kanıtlayan birçok örnekleri görmekteyiz (Oberrıdörfer, 1982 : 13-14). Örnek olarak
Türkiye'nin iktisadi yapısmı seçecd: olursak, Türkiye'de etkili bir iktisat politikasının
yürütülmesinin çok zor oldugunu gör jmz.

Iktisat politikası iktisadi olayhum yapısını ve tesirini belirlemek, yönlendirmek
veya degiştirmek için alınacak tedtj-Jeri kapsar. Iktisat politikasının ögeleri çizim-l'de
gösterilmiştir.

İktisat Pol ~ii;ası i--'ı~~
i Siirc:çve I-i.ıır~ket i ,-

Politikası_i:~----- .
[ KonJ~nktür ~~)I_itikası i [BüYÜme Politikası

Şekil ı.

Kaynak: Stobbc, A. (1984) Volkswirtschafıslehre, Bd. 14, Berlin, Heidetberg, New
York, Tokyo.

Şekil I'de gösterilen iktisat pol i:ikası konula,'ının çogu ders kitaplarında bulundugu
için derine gitmeden düzen politikası üzerinde durmak istiyorum. Çünkü düzen politikası,
rekabet piyasası düzeni ilc hukuksal düzeni ve kanırnameleri içine almaktadır. Dolayısıyla
bu alanda atılacak adımlar koııjonıür 'ıe büyüme politikalarına etki edecektir.
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Düzen politikasında devletin görevi, piyasadaki kuruluşların piyasa mekanizmasını
suistimal etmemeleri için hukuksal çerçevenin belirlenmesi ve devlet gücü ile
uygulanmasıdır. Bu alandaki hukuksal çerçeve monopol ve kartelleşmeye karşı kanunlar
ile tüketici haklarının korunması gibi konuları içermektedir.

Rekabet piyasasınm anlamı ise, piyasa fiyatlarının hiç bir etkiye manız kalmadan
arz ve talep yasalanna göre kendiliginden oluşmasıdır. Devlet makro politika aracı1ı~ıyla
genel çerçeveyi çizecek, para ve maliye politikalarıyla da dolaylı olarak ekonomiyeetki
edebilecektir.

Sosyal devlet içindeki .piyasa mekanizmasının temel taşlarını ilk ortaya koyan
düşünür Walter Eucken'dir. Eucken'in düşüncelerini aşagıdaki şekilde özetlemek
mümkündür.

- tık temel prensip, fonksiyonunu sürdüren bir fiyat sisteminin varlıgıdır.
Piyasa ekonomisi içinde ekonomik sürecin yönlendirilmesi, rekabet şartların.
ortaya koydugu fiyat sistemiyle meydana gelmektedir. İşletmeler ve özelhane.
halkının yönlendirilmesi de y.ine bu fiyatlar bazında gerçekleşmektedir. Alman .
iktisat hukukunun belirledigi ilk ana prensip fonksiyonunu sürdüren bir fiyat
sisteminin yürütülmesidir.

- Para politikasının piyasa açısından hedefi ise para degeri istikrarının
saglanmasıdır. Rekabet düzeni içindeki fiyat sisteminin yanında Merkez
Bankası para politikası aracılıgıyla ekonomiye etki edebilecek ve para
.degerininkorunması yönünde tedbirler alabilecektir. Ancak para politikasının
olabilmesi için Merkez -Bankası'nın bagımsız olması kaçınılmazdır.

- Piyasa sisteminin diger önemli unsurlan özel millkiyet, mukavele serbestligi
ve sorumluluktur. Özel mülkiyet düzeni de yerleşim serrestligini meslek
seçimini ve iş kurma özgürlügünü içine almaktadır. Mukavele serbestligi ise
hukuk düzeni içinde özel mülkiyet ve rekabet şartları alunda özel hane halkımn
-ve işletmelerin plan ve davranışlarını serbestçe gerçekleştirmelerini
içermektedir.

- Rekabet politikasında Eucken'e göre sosyal giivence, sosyal eşitlik ile
işletme hukuk düzeni ve iş piyasası hukuk düzeni diger sorunlar olarak
gündeme gelmektedir. Sosyal iktisat düzenine uygun iş hukuku, fırsat eşitligi
ve sosyal denge sistemine dayanan geniş kapsamlı sosyal güvence prensibi
sosyal birlik sistemi olarak tanımlanmıştır.

- Devamlı ve kararlı iktisat politikası uygulanmalıdır. Buradan da iktisat
politikasının uygulanmasındaki hedef çatışmalarını önlemek uzun dönemi
kapsayacak .planlar yapmak ve istikrarlı ve dengeli iktisat politikası
uygulamak gibi kurallar ön plana çıkmaktadır.

Bu açıklanan iktisat politikası düzeni Almanya'da neo"liberal prensiplerde dogmuş ve
Keynes'in -düşüncelerinden hareketle ekonomide istikrar kanununun eklenmesiyle de
iktisat politikasının çerçevesi tamamlanmıştır. Buradaki amaç alunışlı yıllardaki iktisat
politikası hedeflerinin tutarlı ekonomik gelişme, tam istihdama yaklaşılması, fiyat
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istikrarının korunması, dış ticaret dengesin in saglanması V~ adil gelir dagılımı
,politikasının daha sonraki yıllarda da uygulanmasını garanti altına almaktır.

Daha sonraları Mülb Armack sosyal piyasa düzeni içinde işletmelerde ortak oy
kullanma hakkını eklemiş, kal,it<ıtif iktisadi büyüme kavramını geliştirmiş, çevre
problemlerine deginmiş ve egitim iıı geliştirilme iini istemiştir.

Sosyal devletin piya:;a sisteITli i~indeki eti<inligi yukarıda açıklanan çerçeve içinde
geçerlidir. Sosyal devlet polis roiünü üstleneeektir. Piyasa sisteminin aksaklıklarını
düzeltmelc için piyasalara müdahale (:.<lecekve daha sonra ise piyasadan elini çekecektir.
Gelişmekte olanülkelerde toplum ın yapısı statiktir. Dışa açılma politikasıyla birlikte
dinamik toplum yapısına geçebilmenin sandarını yaşamaktadır. Dinamik toplum
yaratıcı toplumdur. Yaratıcı top iıınun varlıgı piyasalardaki rekabetin varlıgına ve
devletin kendi kurum ve l:uruluşlar nı rekabet koşullarına uydurmalarına baglıdır. Ancak
haksız rekabetin de huku~<kuralları;:erçevesinde önlenmesi gereklidir. Yaratıcı toplum
yapısına geçebilmenin ikinci şartı bilginin ödüIIendirilmesidir. Rekabet bilen le
bilmeyeni ayırt etmek için vardır. Bu nedenle de egitim sisteminin kalitesi rekabetin
varlı~na baglıdır.

ÖZetleyecek olursak, düzen ve rekabet politikalarının olmadıgı bir iktisat düzeninde
etkili bir iktisat politikasIDm uygulanm asından sözetmek olanaksızdır.

Geri kalmış ülkelerd(~ki geri kıJınışlıgın an:1 nedenini devlet sektöründe ve devletin
görevlerinde aramak gerekmektedir. Müdahaleci' politikalar uygulandıgında işsizlik
çogalmakta, gelişme yavaşlamakta ve piyasada mal sıkıntısı kendini göstermektedir.
Liberal politika izlenmesi durumunda ise büyüme artışı, ödemeler açıgının azalması, dış
ticaret artışı, işsizligin azalması gibi düzelme:er gözlenmektedir. Yeter ki gerçekten
ekonomistler iktisat politikasını Ur ~Illama imkanını bulabilsinler.

, '
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