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ütün siyasal kurumların en büyü ü olan ve bu niteli inden dolayı
“kurumların kurumu” olarak adlandırılan devlet insano lunun 

yakla ık 2000 yıldır irdeledi i ve tanımlamaya çalı tı ı siyasal bir örgüt olarak 
kar ımıza çıkmaktadır. ster çatı an ve uzla an menfaatler görü ünde oldu u gibi 
sınıf mücadelesinden ve zıt menfaatlerin uzla tırılmasından isterse Hobbes’un 
savundu u gibi bir toplumsal sözle me ile hak ve özgürlüklerin bırakılması ile 
do mu  olsun; bu sanal devin temel varlık nedeni, insanların bireysel çabaları ile 
kar ılayamadıkları kamusal nitelikli ihtiyaçların giderilmesi olmu tur. Bu gerçek 
kamusal ihtiyaçların tatmininde kullanılan kamusal mal ve hizmetlerin 
finansmanının hangi mali araçlar ve kurumlar kullanılarak nasıl sa lanaca ını
ara tıran kamu maliyesi biliminin devlet ile ya ıt oldu unu bize göstermektedir.  

Nasıl devlet do u undan günümüze kadar farklı görevler üstlenerek bir 
evrim ya adıysa, yani nelerin “kamusal ihtiyaç” kavramı içinde oldu u ve devletin 
üstlenmesi gerekti i olgusu yıllar itibariyle de i ime u radıysa, paralelinde devlet 
maliyesi de hakim paradigmaya ba lı olarak bir de i im ya amı tır. Örne in 
liberal paradigmanın hakim oldu u dönemlerde devlet sadece pür kamusal 
malların üretimini üstlenmi , tam istihdamın piyasa mekanizması aracılı ı ile 
kendili inden gerçekle ece i varsayıldı ından devlet maliyesi de bu mekanizmayı
mümkün oldu unca zedelememeye odaklanmı tır. Buna kar ın sosyal refah 
devleti anlayı ında devletin müdahalesi zorunlu görülmü  ve fiyat istikrarının, 
tam istihdamın sa lanması, gelir da ılımında adaletin gerçekle tirilmesi vb. 
görevler de devlete yüklenmi tir. Böylece devlet maliyesi de örne in artan oranlı
vergiler, sosyal transferler vb ile buna ayak uydurmak durumunda kalmı tır.

Devletin ayak uydurmak zorunda kaldı ı önemli bir geli me de son 
yılların popüler konusu küreselle medir. Gerçekten on yıl öncesine kadar basında 
ve akademik çalı malarda pek kullanılmayan, kimilerince sevimsiz kimilerince de 
bir do a gücü olarak gösterilen küreselle me kavramı özellikle son yıllarda siyasal 
ve ekonomik tartı maların merkezinde yer almakta, akla gelen tüm kurum ve 
kavramlar üzerine yaptı ı ve ileride yapaca ı etkiler akıllarda soru i aretleri 
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bırakmaktadır (Giddens, 2000:40). Böyle bir ortamda küreselle meden devletin 
etkilenmemesi de dü ünülemez. Küreselle me ulus-devleti nasıl ve hangi yönde 
etkilemektedir? Ulus-devletin küreselle meden etkilenmesi maliyesini nasıl
etkiler? Yo un uluslararası bütünle me ve ba ımlılık ortamında, ulus-devlete ve 
maliyesine ileride ihtiyaç olmayacak mıdır? Çalı mada bu sorulara cevap 
aranmakta, küreselle me söyleminin devlete biçti i görevler ba lamında bilhassa 
devlet maliyesinin küreselle meden nasıl etkilendi i ve gelecekte nasıl
etkilenece i tartı ma konusu yapılmaktadır.

KÜRESELLE ME ÖNCES  MODERN DEVLET N MAL
LEVLER NE BAKI

Küreselle me öncesi modern devletten kastımız “çok çalı an öne geçer” 
varsayımına dayanan ancak bunun için düzenleyici bir otoriteye (devlete) ihtiyaç 
duymayan ba ıbozuk (laissez faire) kapitalist ekonomik modelin son buldu u
1940’lardan küreselle menin popüler hale geldi i 1980’lere kadar olan dönemde 
hakim olan devlet anlayı ıdır ( im ek, 1997:56-57). Gerek küreselle menin 
gerekse de modern ulus devletin söz konusu dönem öncesinde temelleri olmakla 
birlikte 1940-1980 dönemine odaklanmamızın ana nedeni modern maliyenin 
kurulu unun 1930’lara rastlaması ve karakteristik özelliklerini bu döneme 
vermesidir. Geli mekte olan ülkelerde Devletçi Kapitalizm, endüstrile mesini 
tamamlamı  ülkelerde ise Refah Devleti olarak kendini gösteren bu anlayı ta 
devlet u mali i levleri üstlenmi tir (Akalın, 1998a:17, ener, 2001:9):  

1- Kamusal malların sa lanması; tahsis i levi,
2- Gelirin yeniden da ılımı; bölü üm i levi,
3- Tam istihdam, fiyat istikrarı, ödemeler bilançosu dengesi ve uygun 

büyüme oranı; istikrar i levi, 
4- Sektörel ya da makro düzeyde üretimin planlanması; kalkınma i levi 
Tahsis i levi, di er bir deyi le kamusal malların üretilmesi i levi aslında

ba ıbozuk kapitalist ekonomik modelde klasik liberal devletin tek mali i levini 
olu turmu tur. Klasik anlayı ta bu i lev gere ince devlet sadece güvenlik, 
diplomasi vb. tam kamusal mal ve hizmetleri üretmeli, di er mal-hizmet 
üretimini piyasaya bırakmalıdır. Sadece tam kamusal-mal üreten devletin tek 
bütçesi (genel bütçe) olmalı, böylece devletin ekonomik büyüklük olarak ne kadar yer 
kapladı ı rahatlıkla görülebilmelidir. Devlet kötü bir tacir, harcamaları da zorunlu 
kötülük oldu undan piyasadaki tasarruf ve yatırım e ilimlerini etkilemeden 
topladı ı gelirleri kadar harcama yapmalı ve söz konusu gelir ve giderler birbirine 
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denk olmalı yani devlet aynen bir birey gibi (zorunlu haller dı ında) gelirinden 
fazla gider yapmamalıdır (Altu , 1999:29).  

Tahsis i levi ile ba lantılı olarak açıklamaya çalı tı ımız klasik devlet 
maliyesinin temelleri im ek’in ifadesiyle “ba ıbozuk (laissez faire) kapitalizmin 
paradigmatik a ırılı a gitmesinin sonucunda” sarsılmı tır ( im ek, 1997:56). 1929 
Buhranının ortaya çıkması ve buhranın giderilmesinde klasik prensiplerin ba arılı
olamaması, devletin ön plana çıkmasına yol açmı tır. Böylece tahsis i levinin de 
kompozisyonu de i mi  devlet, genel bütçesi ile sa ladı ı tam kamusal mallara 
ilaveten, yarı-kamusal ve ek sosyal maliyetli malların üretimini de genel bütçe 
dı ında yürüttü ü katma bütçeli idarelerle üstlenmi , hatta daha önceleri piyasanın
sa laması konusunda tartı ma götürmeyen özel mal-hizmetlerden bazılarını da 
devlet i letmecili i çerçevesinde gerek ba ımsız bütçeli kurulu larla gerekse de döner 
sermayeli i letmelerle sunmaya ba lamı tır (Çetinkaya, 2001:4). Böylece tek bütçe 
yerine çok bütçe anlayı ı hakim olmu tur. Ayrıca piyasayı etkilememek üzere denk 
tutulan bütçe, ekonomik denkli i sa lamaya çalı an bir mali araç olarak görülmeye 
ba lanmı , yani gerekti inde açık ya da fazla vermesi ola an kar ılanmı tır.  

Ba ıbozuk kapitalizmin piyasaya bıraktı ı gelir bölü ümü meselesine 
bakıldı ında ise 1929 krizinin nedenlerinden birinin de burada yattı ını
görmekteyiz. Gerçekten büyük nüfus kitlelerinin a ırı yoksulla ması ile üretilen 
ürünlere talepte büyük dü ü lerin meydana gelmesi buhranın en önemli nedenleri 
arasındadır ( im ek, 1997:56). Küreselle me öncesi modern devlet ise bu 
eksikli i gidermeye çalı arak gelirin yeniden da ılımında söz sahibi olmu tur. 
Tarafsız vergileme bir yana itilerek vergi yükleri arttırılmı , devlet bütçesinden 
transfer harcamaları aracılı ı ile yoksul ile zengin arasında bir aktarım yapılmak 
istenmi tir. Böylece devlet bütçelerinin hacmi öncekilere oranla bir hayli 
artmı tır.

Daha önceleri piyasa tarafından kendili inden gerçekle ece i varsayılan 
istikrarın ya anan krizlerle kendini inkar etti inin görülmesi bu alanda da 
modern devletin söz sahibi olmasını gerektirmi tir. Vergiler, devlet harcamaları,
borçlanmalar, bütçeler vb. mali araçlar istikrarın temini için kullanılmaya 
ba lanmı tır. Hatta istikrarın temini için kamu sektörünün belirli bir büyüklük 
düzeyine ula mı  olması neredeyse bir ön art haline gelmi tir.

Kalkınma i levi ise klasik anlayı ın zengini daha zengin fakiri daha fakir 
eden döngüsünü kırmak, önceden belirlenen gerçekçi ve önemli hedeflere do ru 
ekonomiyi yönlendirmek üzere az geli mi  ülkelerin kullandıkları bir araç 
olmu tur. Sanayile menin kısa sürede sa lanmasına yönelik kısmi sanayi planları
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veya kamu kesimi için zorunlu özel kesim için yol gösterici makro düzeyli 
kalkınma planları kalkınma i levini gerçekle tirmek üzere kullanılan önemli 
araçlar olmu tur. Planlı kalkınma yönetiminde devlet maliyesi de bu planlara 
uygun hareket etmek durumunda kalmı tır. Örne in sektörel kalkınma açısından 
gümrük vergileri ayarlamaları yapılarak korumacı mali politika uygulamaları gibi.

Yukarıdaki açıklamalardan görüldü ü gibi modern devlet maliyesi 
müdahalecidir, güçlü ulus-devlet olma özelli ine paralel olarak devlet ekonomiye 
konjonktürün gerektirdi i müdahaleyi yapabilmek için mali araçlarına hakimdir. 
Çünkü piyasayı yönetmek ve piyasanın sa layamadıklarını sa lamak ancak bu 
yolla mümkündür.  

KÜRESELLE ME: DEVLET N GER LEMES  M ? TEOR K
GÖRÜ LER

Küreselle me öncesi devletin mali i levlerine kısaca de indikten sonra 
1980’lerde dünyayı saran (modern) küreselle me olgusunun devlet üzerine ne gibi 
tesirler meydana getirdi ini açıklamaya çalı an görü lere de inmek, daha sonra da 
bu görü leri devlet maliyesinde görülen de i melerle kıyaslayarak bir çıkarıma 
ula mak istiyoruz.  Öncelikle küresel dünyada devletin güçlerine ili kin 
argümanları sıralayalım:  

Görü lerden ilki, küreselle me taraftarlarınca (radikaller) desteklenendir. 
Buna göre küreselle me uluslararası irketlerin büyümesi ile küresel kapitalizmin 
yayılmasını sa lar ve böylece piyasa kuralları, homojenlik, barı , uyum ve 
uluslararası ba ımlılık ile karakterize edilen “sınırsız bir dünya” yaratır
(Farazmand, 2001:439). Amerikanın globalle me taraftarlarının ba ında gelen 
Thomas Friedman küreselle menin kaçınılmaz oldu unu, bir tercih olmadı ını
bir realite oldu unu belirterek bu görü e katılmaktadır. Friedman’a göre; 
devletlerin küreselle meye kar ı koymaları halinde bedelini Tayland, Malezya, 
Endonezya’da oldu u gibi a ır ödeyece ini belirtmektedir. Bununla birlikte 
Friedman, devletin küreselle me süreci kar ısında önemini yitirmeyece ini, büyük 
olmaktan çok hızla küçülmek ve kalitesini arttırmak zorunda kalaca ını ileri 
sürmektedir (Friedman, 2000:35). Bu görü  taraftarlarından i  dünyasının
‘guru’su Keniche Ohmae gibi i i daha da ileri götürüp devlete ihtiyaç olmadı ını
söyleyenler bile bulunmaktadır. Ohmae’ye göre “.... sınırsız bir dünyada 
ya amaktayız, bu dünyada ulus devlet bir hayal mesabesindedir ve politikacılar ise 
bütün etkinliklerini yetirmi lerdir” (Giddens, 2000:40). Ohmae, hükümet 
yöneticileri ile bürokratların hükümetin modası geçmi  oldu unu kabul etmeleri 
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gerekti ini ve hükümetin yerini kurumsal (corporate) kapitalizme bırakması
gerekti ini kabullenmelerini onlara önermektedir (Farazmand, 2001:439). 

kinci olarak sıralayaca ımız görü , küreselle me kar ıtlarınındır
( üpheciler). Bu görü  taraftarları, küreselle menin olumsuz sonuçlarını, ulusal 
ekonomiler, insani de erler, ulusal egemenlik ve üçüncü dünya ülkeleri açısından 
göstermeye çalı maktadırlar (Farazmand, 2001:440). Söz konusu sosyal 
bilimcilere göre sermayenin küreselle mesi refah devletini zayıflatmakta, zengin-
fakir uçurumunu arttırmakta, sosyal dengesizlikleri arttırmaktadır.  

Üçüncü bir görü , küreselle menin fazla abartıldı ını iddia etmektedir. 
Buna göre devletin en önemli yöneti im fonksiyonları baki kalacaktır, yeni 
“realite” kaçınılmazdır ve korkulmamalıdır. Bu gruptakiler, küreselle menin 
negatif etkilerinin önemsizli ini gösterme e ilimindedir. Küreselle me altında
sadece devletin güçlerinde azalma olmayacak, tersine ulusal ve uluslararası
küresel alanda devlet daha güçlü hale gelecektir. Hatta bazı uluslararası ili kiler
bilimcileri devletin egemenli inin “de facto” olarak zayıflamaktan ziyade 
güçlenece ini ifade etmektedir. Bu görü ün bir uzantısı da küreselle meyi bir 
realiteden çok bir mit olarak gören ve 1913’te 1990’a göre daha global bir 
ekonomi oldu unu iddia edenlerdir. Buna göre küresel ekonomi fikri yeni bir 
olgu de ildir. Günümüzde küreselle me olmadı ına göre devletin nüfuzunu 
azaltan etkileri de yok demektir (Jegede, 2001: 5).  

Son olarak küreselle menin dünya üzerindeki ulusal hükümetlerin ve 
devletin do ası ile niteli ine önemli etkilerde bulundu unu savunan ve daha 
detaylı analiz yapan görü e de inebiliriz. Buna göre “devletin do asındaki
de i im küresel bir olgudur” (Farazmand, 2001:441). Uluslararası ba ımlılık ve 
ulus üstü irket güçlerinin devlete dikte ettirme ve toplumda kamu politikası
tercihlerini etkileme kabiliyetinden yola çıkan bu görü e göre, küreselle me ve 
uluslararası ba ımlılık hem negatif hem de pozitif etkilere yol açmaktadır. Buna 
göre küreselle me, ABD ve bazı batı Avrupa ülkeleri gibi en güçlü birkaç 
sanayile mi  ülkeye yararlı iken, ço u az geli mi  ülkeyi önceki güçlerine daha 
ba ımlı hale getirmektedir (Farazmand, 2001:441). 

Teorideki görü leri özetlemek gerekirse küreselle meyi tamamen 
savunanların devletin gerileyece i hatta yok olabilece ine, bunun iyi bir ey 
oldu una ili kin görü leri; buna kar ın küreselle meyi tamamen yeren, devlete 
olumsuz etkileri oldu una inanan iki uç görü  vardır. Üçüncü görü
küreselle menin abartı oldu unu savunurken devlete etkisinin olmayaca ı hatta 
devletin daha da güçlenece ini savunmakta, son görü  ise yarar veya faydayı
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bakılan pencereye göre ayarlamakta, genel olarak devletin gerileyece ini iddia 
etmektedir.

DEVLET N GER LEMES  M ? SORUSUNA MAL
PERSPEKT F

Teorik argüman ve dü ünceler ne olursa olsun, günümüzde küreselle me
ile birlikte yayılan ve devleti etkileyen reel geli meler ya anmaktadır. Gerçekten 
Dierks’in belirtti i gibi (Dierks, 1997) “kapitalizmin kısa tarihinde ulusal 
devletlerin ekonomi politikalarını belirlemede uluslararası finansal piyasalar 
imdiye kadar hiç bu kadar etkin olmamı lardı.” Peki ulus devletleri çevreleyen 

ve politikalarını belirlemede ulus a ırı piyasaları etkin kılan bu reel geli meler
nelerdir?

Geli melerden birincisi ve belki de en önemlisi, küreselle menin getirdi i
neo-liberal ideolojinin özgür piyasa dü üncesi çerçevesinde ekonominin de-
regülasyonunu içeren makro-ekonomik politikalarının dünya çapında 
yaygınla masıdır. 1970’lerin sonundan itibaren monetarist ve neo-liberal 
paradigma yükseli e geçmi , IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi 
birimler bu paradigmanın de i mez kurumları haline gelerek dünyaya neo-liberal 
reçeteler sunmu lardır. Planlı ekonomiler için “ ok terapi”, üçüncü dünya ülkeleri 
için “yapısal ayarlanma” programları adı altında önerilen politikalar, ihracata 
dayalı büyüme, daha fazla piyasa daha az devlet, serbest ticaret, de-regülasyon, 
özelle tirme, tam istihdamın uzun vadeli bir amaç olmaktan çıkması, enflasyonla 
mücadeleye öncelik vermeyi içermektedir (Went, 2001:7).  

Geli melerden ikincisi, teknolojik ilerlemelerin finansal de-regülasyon 
sürecine katkıda bulunmasıdır. Gerçekten 1980’lerle birlikte geli en teknoloji 
i lem ve ileti im maliyetlerini ve süresini hızla a a ıya çekmi , ço u mal-hizmet 
“ticarete konu olabilir” hale gelmi , bu nedenle de bir rekabet patlaması
ya anmı tır. Böylece kapital, para eklinde hızlı bir ekilde mobil hale gelmi ,
devletin etkisini azaltan politikaların uygulanmasını kolayla tırmı tır (Cable, 
1995:25).

Di er bir geli me de ulusal sınırları a an çok uluslu irketlerin dolaysız
yabancı yatırımlarının hızla artmasıdır. Özellikle standartla mı  seri üretimden 
daha esnek üretim metotlarına dönülmesi ile çok uluslu irketlerin ortaya çıkması
(Hirst-Thompson, 1998:31) bunda önemli rol oynamı tır.

Söz konusu ya anan geli melerin devlet maliyesi üzerine yaptı ı etkileri 
ise u ba lıklar altında ele alabiliriz:  
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Devlet Hacminin Daraltılması: Tek Mali levli Bir Devlet

Daha önce de belirtti imiz gibi küreselle me büyük ölçüde özel sektör 
odaklıdır. Piyasa kurallarının neo-liberal dü ünceyle birle erek ön plana çıkması,
do al olarak piyasaya rahat hareket alanı bırakması gereken bir devlet ile 
mümkün olabilirdi. Bu ise 1980’lere kadar hiç gündemde olmayan özelle tirme 
kavramını ön plana çıkararak devlet hacminin küçültülmesini hedeflemi tir. 
1980’lerde dı  borç krizlerinin ortaya çıkması ile borçlarının faizlerini bile 
ödeyemez hale gelen az geli mi  ülkelerin yeniden borçlanabilir hale gelmelerinin 
sa lanması da devlet müdahalesini azaltan özelle tirme ile mümkün olabilirdi 
( aylan, 1995:134).  

Küreselle menin getirdi i “yeni devlet anlayı ı” özelle tirme ile devletin 
i letmecilikten çekilerek hacmini daraltırken sadece tam kamusal mal-hizmet 
üretimine odaklanmasını öngörmektedir. Yani bu anlayı a göre devlet aynen 
daha önce oldu u gibi savunma, diplomasi, adalet gibi hizmetleri ifa etmeli di er
mal-hizmet üretimini piyasaya bırakmalıdır. Günümüzde e itim-sa lık gibi yarı-
kamusal hizmetlerin, elektrik gibi do al tekellerin piyasa aracılı ı ile sunulmasına
yönelik düzenlemeler bu görü ler do rultusunda yapılmaktadır. Bu pencereden 
bütçeye bakıldı ında küreselle me ile tek ve hacmi küçük bütçecili e dönülmek 
istenmektedir.  

Devletin mali i levlerinden tahsis i levi için yaptı ımız açıklamaların
dı ında yeni devlet anlayı ında bölü üm i levinin dayandı ı temel felsefe ise 
piyasa gelir da ılımına müdahale edilmemesi ve yoksulluk gibi sorunların
çözümünün piyasanın geli imine bırakılmasıdır. Buna göre “devlet bütçesinin 
kamusal mal a ırlıklı olması yerine bölü üm, di er bir deyi le transfer harcaması
a ırlıklı olması vergi mükelleflerini olumsuz etkileyecektir” (Akalın, 1998b:24). 
Sistem risklere kar ı bireylerin ödeyece i primlerle finanse edilen sosyal 
sigortalara da yer vermektedir. Primlerini ödeyemeyenlere ise hayır kurumları,
dernekler, mahalli örgütler ve merkezi devletin milli gelirin %3-5’i kadar bir 
harcaması çare olarak dü ünülmektedir. Böylece çok az da olsa devletin 
sigortaların sigortası olma görevi üstlenmesine izin verilmektedir (Akalın,
1998a:25).

Yeni devlet anlayı ında kalkınma ve istikrar i levlerine yer 
verilmemektedir. Bu iki i levin de piyasa aracılı ı ile kendili inden gerçekle ece i
varsayılmı tır. Böylece küreselle menin getirdi i küresel devlet anlayı ı devletin 
temelde tek bir mali i leve sahip olmasını öngörmektedir: Refah devletinin sahip 
oldu u tahsis, istikrar, bölü üm ve kalkınma i levlerinden sadece birincisini. 
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Di er bir deyi le devlet sadece temel kamu hizmetlerini yürütecektir. stikrar, 
bölü üm ve kalkınma sorunları ise piyasaya bırakılacaktır.

Küreselle en Devlet Anlayı ının Finansman Boyutu  

Tek mali i levli devletin üstlendi i tahsis i levinin finansmanı ise öyle 
öngörülmektedir (Akalın, 1998a:23-24).  

1- Toplam vergi yükünün dü ürülmesi,
2- Düz oranlı vergilere geçilmesi (KDV dahil), 
3- Gelir vergisi matrahının gelirden tüketime kaydırılması,
4- Vergi sistemlerinin ödeme gücü ilkesinden fayda ilkesine do ru

kaydırılması,
5- Vergi düzenlemelerinin salt ço unluk yerine nitelikli ço unlukla

yapılabilmesi.
Bu sonuçlara küreselle menin teorisinden giderek de ula mak

mümkündür. Her eyden önce teoride uluslararasıla mı  bir ekonomide dı
ticaret ve yabancı yatırımlar geli mi  olmakla birlikte, temel aktör ulusal 
ekonomidir. Yani ulus devlet ekonomiyi yönlendirmekte, denetlemekte ve ipleri 
elinde tutmaktadır. Küreselle mi  bir ekonomide ise ulus-devlet piyasayı
yönlendirmemekte her ey piyasanın i leyi ine bırakılmakta, devletin aktörlü ü
uluslar ötesi irketlere verilmektedir. Bu irketler hiçbir ulus-devlete ayrıcalık
tanımamakta en yüksek kâr neredeyse oraya yol almaktadır. Mal ve hizmet 
fiyatları, emek maliyeti ve faiz uluslararası arenada aynıdır. Bu çerçevede bir 
devletin di erine göre daha a ır vergilemeye ba vurması söz konusu olamaz 
(Sönmez, 1998:516).

Di er bir deyi le küresel bir ekonomide özellikle dolaysız yabancı
yatırımları bir yerden bir yere göç ederken vergilerin a ırlı ını çok 
önemseyecektir. Do al olarak hükümetler, kendi sermayesinin göçünü önlemek 
ve yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için sermaye üzerindeki vergi yükünü 
dü ürmek zorunda kalacaktır (Kazgan, 2002:235).  

Vergi yüklerindeki azaltmayı esneklikle ili kilendiren Dahrendorf’un u
sözleri durumu iyi bir ekilde anlatmaktadır (Aktaran Ba çe, 1999:11):  

Esneklik ilk olarak bütün katılıkların kaldırılması anlamına gelir. De-regülasyon 
ve daha az hükümet müdahalesi esnekli in yaratılmasına genellikle yardımcı olur, birço u
[devletlerin] irket ve bireylere daha hafif vergi yükü getirirler. Esneklik giderek emek 
pazarının kısıtlarının çözülmesini i aret etmeye ba ladı. e alma ve i ten çıkarma daha 
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kolayla ıyor, ücretler yukarılara do ru gitti i gibi a a ılara da gidebilir..... Esneklik aynı
zamanda herkesin teknolojik de i imi kabul etmeye ve ona derhal tepkide bulunmaya hazır
oldu u anlamına geliyor 

Vergi yüklerinin azaltılmasının do al sonucu devlet maliyesinin hacminin 
küçültülmesi hedefi ile paralel olarak daha az harcama yapmaktır. Sermaye 
üzerindeki vergi yükünü dü üren devletin iki seçene i bulunmaktadır. Ya ücretler 
veya uluslararasıla amayan sermaye üzerine a ır vergiler koymak ya da içeriden 
ve dı arıdan borçlanmak. Bu iki seçenek de kötü sonuçlar do uracaktır. Birinci 
seçenek, gelir da ılımının gittikçe bozulmasına yol açacaktır. kinci seçenek ise 
piyasa faiz haddini ve sermayedarın gelirini arttıracak ve yine bir e itsizli i
getirecektir. Bunun yanında bir de borçlanmanın geri ödenmesindeki finansman 
sorunu da gündeme gelebilecektir (Kazgan, 2002:235).  

Vergi yüklerinin azaltılmasının önemli araçlarından birinin ise tek oranlı
vergi sistemi olması öngörülmektedir. Klasik mali dü ünce paralelinde 
ekonomik faaliyetler kar ısında tarafsız kalan, kamu harcamalarının kısılmasını,
böylece devletin ekonomiye müdahalesini azaltmayı esas alan bu tür bir sistem, 
ki isel gelir ve i letme geliri üzerinden alınan vergilerden meydana gelen iki ayrı
vergi yapısına dayanmaktadır (Gerçek, 1999:26).  

Gelir vergisi matrahının gelirden tüketime kaydırılması da yine aynı
dü ünceye yani tasarrufları vergilendirmemeye dayanmaktadır. Buna göre devlet 
kamu mallarının finansmanında “çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi 
alınması” yerine, “çok tüketenden çok, az tüketenden az” vergi almalı böylece 
kalkınmanın finansmanında yetersizli i çekilen tasarruflar te vik edilmelidir 
(Akalın, 1998b:27). Ödeme gücü ilkesinden fayda ilkesine do ru geçilmesi ise 
piyasa ekonomisindeki gönüllülük esasına uygun dü mektedir. Vergisel 
düzenlemelerin salt ço unluk yerine nitelikli ço unlukla yapılmasının sa lanması
ise salt ço unlu un vergiler yoluyla azınlı ı istismarının önüne geçmeyi 
hedeflemektedir (Akalın, 1998a:24).   

Piyasa Odaklı Maliye Politikası

Küreselle me ile ula ılması istenen rekabetçi, bütünle ik piyasalar 
yakla ımında sermaye, bir ülkenin maliye politikasının durumuna, hükümetlerin 
“makro-ekonomik sorumlulukları”nın bir göstergesi olarak çok duyarlı bir hale 
gelmektedir. Gerçekten modern ulus devlet di er ülkelerden ba ımsız bir ekilde 
gümrük vergilerini ayarlamak suretiyle belirli bir büyüme stratejisi izleyebiliyordu. 
Küreselle me ile birlikte, 1980’lerden sonra ise gümrükleri ayarlamak bir hayal 
haline gelmi , küreselle me kapsamına giren ülkeler bu ayarlama yapma yetkisini 
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GATT, IMF gibi ulus üstü kurumlara devretmi lerdir (Kazgan, 2002:237). 
Böylece ulus-devletin kendine özgü bir dı  ticaret politikası uygulamak ve 
ödemeler dengesinde dengeyi sa lamak i levleri neo-liberalizme uygun bir ekilde 
piyasanın gücüne bırakılmı tır. Buradan çıkan sonuç devletin uluslararası piyasa 
mekanizmasının piyasanın önündeki engellerin kaldırılması yönündeki isteklerini 
yerine getiren bir araç haline dönü mesidir (Solimano, 1999:8).  

Kayıt dı ı Ekonomi ve Maliye  

Küreselle me ve sermaye hareketlerinin serbestle mesi, hem geli mi
hem de geli mekte olan ülkelerde kayıt dı ı ekonominin büyümesine yol 
açmaktadır. aylan tarafından günümüzde devletin gücünün zayıfladı ının da bir 
i areti olarak nitelenen bu olgunun bir kısmı kayıt içi firmaların vergi kaçırmak,
sosyal sigorta primi ödememek vb. ile ilgili iken bir kısmı silah kaçakçılı ı, rü vet 
vb. ile ilgili. Hatta çevre ülkelerdeki mali krizlerde karaparanın rolü bile gündeme 
gelmi  durumda ( aylan, 1995:154). Küreselle me olgusunda ise karaparanın
önüne geçilmesi, kayıt dı ı ekonominin kayıt altına alınması sözlerine ise sıcak
bakılmadı ı bilinen bir olgudur. Kayıt dı ı maliye ile ilgili bir di er örnek de 
elektronik ticarettir. 2000’li yılların ba larında gündeme gelen ve hızla büyüyen e-
ticaretin devlet tarafından kavranarak vergilendirilmesi olanaklarının sınırlı olması
bu alanda da devletin gelir politikasının kısıtlandı ını bize göstermektedir 
(Kazgan, 2002:235).  

Yerelle tirme  

Küreselle menin getirdi i önemli bir olgu da yeni yerelle medir. Bununla 
birlikte hemen belirtmemiz gerekir ki, bu yeni yerelle me (veya yerelle tirme) 
olgusu klasik yerelle meden farklıdır. Klasik anlamda yakla ık 200 yıldır tartı ılan 
yerelle me (desantralizasyon) olgusu, ulus-devlet içinde merkezi idareden mahalli 
idarelere görev, yetki ve kaynak aktarımını yani merkezi idareye göre mahalli 
idarenin güçlendirilmesini ifade etmektedir. Küreselle me süreci ile gündemimize 
giren yerelle tirmede ise merkezi idarenin elinde olan karar verme, planlama, 
kaynak yaratma vb. yetkilerin sadece yerel yönetimlere de il, ta ra kurulu larına, 
yarı-özerk kurumlara, vakıf-dernekler gibi gönüllü kurumlara, meslek örgütlerine 
ve irketlere aktarılması önerilmektedir. Yerel yönetimlerin hizmet sundu u
kitlenin hem ehri de il mü teri oldu unu savunan bu görü  yerel yönetimleri 
güçlendirmekte ancak temelde yetkilerin piyasa güçlerine transferini 
amaçlamaktadır (DPT, 2001: 10-12). Ayrıca yerelle menin bütçe hacmini 
sınırladı ının ispatlandı ını da belirtmek gerekir. On be  OECD ülkesinin 
incelemeye konu oldu u ara tırmada ülke merkezden yönetildikçe transfer ve 
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sübvansiyonların arttı ı, esnek bir bütçe disiplinine yol açtı ı sonucuna 
ula ılmı tır (Batırel, 1992:142). Kaldı ki, küreselle me anlayı ı, bunun ötesinde 
amaçlar için yerelle meyi araç olarak kullanmaktadır. Güler’in belirtti i gibi 
“küresel dü ün yerel davran” gibi sloganların arkasında küreselle me sürecinde 
yerelle tirmenin zorunluluk olması varsayımı yatmakta, bu da ulus devletlerin 
egemenlik alanlarının yerel parçalara da ıtılarak küresel iktidar mekanizmalarına
rahat hareket alanı kazandırmaya hizmet etmektedir (Güler, 2001:8).  

Denk Bütçe, Anayasal Mali Düzen 

Daha önce ifade edildi i gibi modern maliye anlayı ında bütçe denkli i
yerine ekonomik denklik esastır. Yani ekonomiyi dengeye getirmek için devletin 
normal gelirinden fazla harcama yapması ya da gelirini tamamen harcamaması,
böylece ekonomik konjonktüre göre ayarlaması gerekebilir . Böylece devlet 
bütçesi, ekonomiyi yönlendirmede, kapitalizmin kaçınılmaz sarsıntılarını
gidermede, gelir bölü ümünde adaleti sa lamada ve tahsis i levinin getirdi i
kamu hizmetlerinin türünü ve düzeyini belirlemede etkin bir araç olma i levlerini 
üstlenmi  olur (Loxley, 1996). Görüldü ü gibi devlet bütçesi modern maliyenin 
mihenk ta ı durumundadır ve birçok mali aracı bünyesinde barındırmaktadır.
Küreselle me ile birlikte yayılan uluslararası ba ımlılık, finansal serbestle me ve 
piyasa yakla ımı devletin oldu u gibi bütçesinin de küçültülmesini, 
i levsizle tirilmesini önermektedir. Özellikle geli mi  ülkelerde 1970’lerin 
sonlarında ortaya çıkan yo un bütçe açıklarını da bu önerinin temeli olarak 
göstermekte, politikacılara açık veya fazla bütçe politikası uygulama imkanı
verilmesi halinde bunun kötüye kullanılaca ını savunmaktadır. Bu görü  bütçenin 
denk olması gerekti ini ve gerek mali yıl ba ında gerekse de mali yıl sonunda 
denk olarak ba lanmasını sa lamak için yasa hatta anayasa düzeyinde 
düzenlemeler yapılması gerekti ini ileri sürmektedir.  

Morrison’ın belirtti i gibi “denk bütçe önerisini ileri sürenlerin ço u
gerçekte bütçeyi dengelemeyle ilgilenmemektedir. Bunun yerine onların gündemi 
vergilerin arttırılmasının önüne geçerek mümkün oldu unca kamu harcaması
yapmayı zorla tırmaktır” (Morrison 1995). Gerçekten bütçenin dengelenmesi 
harcamaların kısılmasının dı ında, vergilerin arttırılması alternatifi ile de mümkün 
olabilir (Morrison, 1995). Denk bütçe taraftarları bu yönü hiç 
vurgulamamaktadır, çünkü bu yön küreselle meye uymamaktadır. Johns’ın
belirtti i gibi denk bütçenin GSMH’yi veya herhangi bir di er ekonomik 
üretkenlik göstergesini güçlendirdi ine ili kin tarihsel bir veri bulunmamakta, 
aksine ABD’de 1985 yılında alarm verme noktasına gelen kamu açıklarını
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kademeli olarak dü ürmeyi ve 5 yıl içinde denk bütçeye ula mayı amaçlayan 
Gramm-Rudman-Hollings Yasası di er adıyla Denk Bütçe ve Acil Açık Kontrolü 
Yasası (Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act) ve türevleri gibi 
çabalar; akıllara 1817-1930 yılları arasında büyük vergi yükü indirimleri ile 
harcama yapmayı azaltan Amerika’da bunun paralelinde meydana gelen 
depresyonları getirmektedir (Johns, ty).  

ULUS DEVLET N ve MAL YES N N GELECE

Günümüzde modern devlet maliyesinde önemli de i iklikler olmaktadır.
Bu da refah devletinden uzakla manın, küreselle menin getirdi i serbestle me
görü ünün bir sonucudur. Bununla birlikte devletlerin faaliyetleri ba ka alanlarda 
artmaktadır. Devletler, vergi mükelleflerinin ödedi i vergilerden çok büyük 
mebla ları kriz içersine dü en bankaları kurtarmak, göçmenleri ülke sınırları
dı ında tutmak, büyük hacimli alt-yapı projelerine yatırım yapmak için 
harcıyorlar. Bu ekilde, ülkelerini yatırımcıların gözünde çekici kılmayı vergileri 
azaltarak i verenleri mutlu etmeyi amaçlıyorlar. Kısacası devletin rolü yeniden 
tanımlanıyor, azalmıyor. Devlet aynen daha önce oldu u gibi küreselle menin 
geçirdi i sarsıntıları telafi etme görevini bu sefer de farklı bir ekilde üstleniyor. 
Bu nedenle yok olan devlet görü ü, sosyal harcamalardaki kesintileri, kamu 
sektörünün sınırlanmasını ve finans piyasalarında olu an faiz oranlarının
mümkün kıldı ı tek taraflı kârları me rula tırmak amacıyla kullanılan bir 
ideolojidir (Went, 2001:75). Bu yüzden ulus devletler yok olmayacak ancak 
i levlerinde küreselle menin getirdi i ideoloji paralelinde de i meler olacaktır. 
Ulus devlet ortadan kalkmayaca ına göre maliyesinin de yok olmayaca ını
rahatlıkla belirtebiliriz. Ancak burada küreselle me olgusu, ulus devletin kamu 
maliyesine ili kin cevap bekleyen bir soruyu kar ımıza çıkarmaktadır; uluslararası
kamu mallarına olan talebin artması. Gerçekten yo un finansal serbestle meler 
dünyada ciddi bir uluslararası ba ımlılık yaratmakta, bir ulusun kararları di er
tüm ulusları iddetli bir ekilde etkiler konuma gelmektedir. Böyle bir ortamda 
küresel düzeyde bir regülasyonun yani düzenli bir finansal dengenin, serbest 
ticaret ve yatırım sistemi için gerekli hukuk kurallarının, hatta ve hatta global 
düzeyde atmosferin, çevrenin korunmasına ili kin düzenlemelerin, yaygın ücret 
standartlarının uluslar üstü bir ekilde nasıl yapılabilece i hala cevap 
beklemektedir (Cable, 1995:37). Yine sistemin içine girebilece i bir kriz ortamı
da, ulus devletlerin tek ba larına çaresiz kalacaklarına, krizden çıkmaya yarayacak 
gerekli dengeleme politikaları için ulus devlet üstü bir yapıya i aret etmektedir. 
Günümüzde bu rolü üstlenme konumunda olan Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 
Uluslararası Para Fonu (IMF) vb. kurumlar (Tekeli- lkin, 2000:122) bu görev için 
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yeterli de ildir. Özetle, yukarıda bahsedilen uluslararası kamu malları günümüzde 
yarı düzenli konumdadır ve bu malların ne piyasaların ne de ulus devletlerin 
zaptedebilecekleri pozitif ve negatif dı sallıkları bulunmaktadır (Cable, 1995:37). 
Aynen küresel dünyada bir üye ülkenin maliye politikası kararlarının di er
ülkelerin istihdam ve üretim düzeylerini etkilemesinde oldu u gibi söz konusu 
dı sallıkların tüm küresel dünya düzeyinde nasıl kavranabilece i, e güdümün nasıl
sa lanabilece i merak konusudur (Yıldız, 1999:35).  

SONUÇ

1980’lerde yayılan modern küreselle me olgusu gerek ulus-devleti gerekse 
modern kamu maliyesini etkilemektedir. Küreselle me süreci devlet maliyesini 
gerek hacim gerekse de nitelik olarak etkilemekte ve küçülterek 
etkisizle tirmektedir. Devletin daha önce üstlendi i birçok mali i levi piyasaya 
bırakması, daha küçük hacimli bütçelerle piyasayı daha az etkilemeye çalı ması da 
bunu göstermektedir. Bununla birlikte ulus devletin hala önemli i levler 
üstlenmesi hatta krizleri önlemede etkin rol oynaması, yok olmayaca ının sadece 
rollerinde küreselle meyle ba lantılı de i imlerin oldu unu ifade etmektedir. Bu 
nedenle i  dünyasının gurularınca ifade edilen “ulus devletin sonu” söylemi 
yanlı tır; ulus devlet dolayısıyla maliyesi de yok olmayacaktır. Hatta gelecekte ulus 
devletin maliyesi çok daha fazla önem kazanacaktır. Çünkü u anda uygulanan 
serbestle tirme politikaları önemli iki gerçe i göz ardı etmektedir. Birincisi 
kapitalizmin tüm a amalarında sarsıntılardan kurtulması için devletin gerekli 
oldu u ve bunun için de gerekli mali araçlara sahip olması gerekti i; ikincisi 
küresel düzeyde gerçekle tirilmeye çalı ılan bütünle ik sistemin de küresel 
düzeyde düzenlenmesi gereklili i. Bu nedenle küresel düzeyde kar ıla ılan ve 
kar ıla ılacak zorluklar (örne in krizler) ulus-devletin mali i levlerini yeniden 
etkili kılacaktır.  
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