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REGÜLASYON ve 
 KAMU MALI PROBLEMİ 

 

Prof. Dr. Semih KORAY 

●●● 

Oturum Başkanı- Bu ayki Konuğumuz Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari 
ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim görevlisi Profesör Doktor 
Sayın Semih Koray. Önce Semih Koray’ın özgeçmişinden kısaca bahsetmek 
istiyorum. Semih Koray, Boğaziçi Üniversitesinde matematik lisans öğrenimini 
gördükten sonra yine aynı üniversite matematik doktora öğrenimini 1980 yılında 
tamamladı. 

İktisat alanındaki çalışmalarından başlıcaları; Oyunlar Kuramı ve İktisadi 
Tasarım alanlarında yoğunlaşan makaleleri birçok önde gelen dergide yayınlandı. 
Sayın Koray aynı zamanda, Ekonometrika, Ekonomik Teori gibi dergiler için de 
hakemlik yapmakta. 

Halen Bilkent Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Semih 
Koray, aynı zamanda İktisadi Tasarım Vakfı’nın Başkanlığını ve bu vakıf 
bünyesinde çıkartılan ve İktisadi Tasarım Vakfı’nın Başkanlığını ve bu vakıf 
bünyesinde çıkartılan ve iktisadi tasarım alanında yapılan çalışmaların 
yayınlandığı derginin editörlüğünü de yürütmektedir. 

Sayın Koray’ın bugün bize anlatacağı konu olan ve iktisat alanı hâlâ 
birçok araştırmaya konu olan kamu malı problemi, iktisadi tasarımın önemli bir 
uygulama alanını oluşturuyor. Zannediyorum kendisi de kamu malı problemine 
iktisadi tasarım açısından yaklaşacaktır.  

Prof. Dr. Semih Koray (Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi)- Konuşmanın başlığı 
regülasyon ve kamu malı problemi, bu ikisi eşdeğer değil, yani konuşmanın 
aslında ana merkezi, esas ağırlığı kamu malı problemi üstünde durmak. 
Regülasyonu da aslında bu kamu malı probleminin çözümüne yönelik özel bir 
durum olarak ele almak. Üç-dört değişik başlangıç noktasından hareketle kamu 
malı problemine değişik açılardan yaklaşmak istiyorum. Bu içinde bulunduğumuz 
yılın “Einstein Yılı” olması nedeniyle fiziksel bir benzeşmeden başlayarak bir 
problemi ortaya atmak istiyorum. 
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Newton ile Einstein arasındaki temel farklar nelerdir diye bir soru ortaya 

atılmış olsa, çeşitli açılardan bu mesele ele alınabilir ama en temel farklardan bir 
tanesi şu: Newton’a göre fiziksel olaylar mevcut cisimler arası etkileşmelerden 
oluşuyor, dolayısıyla bu işin çözümlenmesi de cisimler arası etkileşmelere, yani 
maddi gerçekliğin bütünlüğü aslında cisimlerin bir toplamından oluşuyor. 
Buradaki temel kavramda, bu işi ele alırken kullandığı temel kavramda     kuvvet; 
cisimler birbirlerini çekiyorlar. Dolayısıyla kuvvet cisimlerin kendi özelliklerinden 
kaynaklanan bir nitelik, bir kavram olarak ele alınıyor.  

Einstein’a geldiğimizde, durum tamamen değişiyor. Aslında aslolanın bu 
cisimlerin içinde yer aldığı ortam olması bu ön plana çıkıyor. Orada aslında 
cisimlerin birbirlerini çekmeleri, bu kuvvet cisimlerin özelliklerinden değil, 
cisimlerin içinde yer aldıkları, kendi fiziksel özellikleri, kendi geometrisi olan uzay 
zamanının özelliklerinden türetiliyor, oradan kaynaklanıyor.  

Birincisindeki kuvvet kavramının yerini, Newton’daki kuvvet kavramının 
yerini Einstein’da alan kavramı alıyor. Şimdi peki bunun  sosyal bilimlerle olan 
alakası, konumuzla olan alakası ne? Şimdi biz burada şöyle alabiliriz: Toplumu 
aslında bireylerin bir aritmetik toplamı ve toplumsal olayları, iktisadi olayları 
bireyler arasındaki, aktörler arasındaki etkileşmeler ve bunların bütünü olarak 
görebiliriz. Bu aslında Newton’a karşılık gelecektir. Ama bir de toplumun sadece 
bireylerden, bireylerin özelliklerinden ve bunlar arasındaki etkileşmelerden ibaret 
olmadığı, dolayısıyla toplum diye, toplumsallık diye nesnel, sosyal bir gerçeklik 
olduğunu varsayabiliriz. Bu da tabii Einstein’in evrene verdiği, yüklediği anlama 
ve çözümlemesine temel aldığı sisteme karşılık gelecektir. Kuşkusuz bilimde 
benzeşme yoluyla, benzetme yoluyla bir çıkarım yapmak falan söz konusu değil. 
Ama sadece üstünde duracağımız problemi belki başka bir açıdan ortaya koymak 
açısından ve Einstein Yılı içinde bulunmamız nedeniyle bu örnekle başlamak 
istedim sözlerime. 

Şimdi ikinci çıkış noktam regülasyon, aslında tabii Rekabet Kurumu’da 
bir kamu değeri yaratmayı, o kamu değerini artırmayı amaçlayan bir kurum. Ama 
bunu belli bir yolla, rekabeti artırmak yoluyla yapmaya çalışıyor. Peki buradaki 
kamu değeri ne? Şimdi regülasyon aslında tabii bu açıdan önem kazanıyor. Şimdi 
regülasyon dediğimiz zaman biz bir müdahalede bulunuyoruz. Peki regülasyon 
aracılığıyla nereye müdahalede bulunuyoruz. Diyoruz ki tam rekabet olduğu 
takdirde sonuçlar verimli olacaktır, ama rekabet eksikliği olursa iktisadi bakımdan 
ortaya çıkan sonuçlar verimlilikten uzaklaşacaktır. Dolayısıyla rekabeti artırmak, 
rekabet olmamasını engellemek bu neyi artıracak? Sosyal refahı artıracak, bir 
kamu değerini artıracak. Ama burada regülasyonda bizim tarif ettiğimiz sosyal 
refah bütün iktisadi aktörlerin kişisel getirilerinin bir toplamı olarak tarif ediliyor. 
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Tüketiciler açısından baktığınızda, burada tüketici artı kavramı ortaya çıkıyor, 
üreticiler açısından baktığımızda kâr veya üretici artığı ortaya çıkıyor.  

Bunların toplamına ya da toplumun kendisinin üstünde anlaşacağı bir 
konu olarak, farklı ağırlıklar vererek, ama genellikle tüketici artığı da tam ağırlık 
veriyoruz, kârın ağırlığını ondan daha az alabiliriz. Bu ikisinin ağırlıklı bir 
bileşimini, ama ağırlık ne olursa olsun bu yine altını çizerek söylüyorum, bireysel 
iktisadi aktörlerin getirilerinin bir toplamı olarak tarif edilen bir şey. 

Şimdi, peki eksik rekabet nerede var? Eksik rekabetin tabii en uç örnek 
olarak ortaya çıktığı yer tekeller. Şimdi peki tekellere engel olmak ya da tekelleri 
regüle etmek, bu ikisinin arasında hangisini seçmek lazım. Bazı durumlarda bu 
doğal tekel dedikleri durum ortaya çıkıyor. Ben bunun nedenleri falan üstünde 
durmak istemiyorum, ama sonuçta ortaya çıkan durum şöyleyse: O ürün ya bir 
tekel aracılığıyla üretilmek zorundaysa, yani tekel olacak üretecek ya da toplum o 
üründen bütünüyle yoksun kalacak. Bu iki seçenekle karşı karşıyaysa, o ürünün 
bir tekel tarafından üretilmesi ve tekelin regülasyonu söz konusu olabilir. 

Ya da tabii oligopol durumunda da regülasyon olabilir. Gerçi biz iktisat 
yazınına baktığımızda daha çok monopol, tekel regülasyon üstünde duruluyor, 
ama oligopol regülasyonu da tabii söz konusu olabilir. Çünkü burada da rekabet 
eksikliği var, rekabeti artırmak söz konusu. 

Ben şimdi üç örnek vermek istiyorum, üç örnek üstünde kısaca durmak 
istiyorum regülasyon açısından. Bunlardan bir tanesi “Byron ve Myerson”ın 
1980’lerin başında tekel regülasyonuna ilişkin ortaya attıkları bir durum. Şimdi 
sorun ne, regüle edecek olan otorite tekel maliyet yapısını bilmiyor. Maliyet 
yapısı, bütün bilgiler, tam bilgi söz konusu olsa o zaman işte siz zaten şey 
verebilirsiniz, “şunu yap, bunu yapmazsan ruhsat vermeyiz” diyebilirsiniz. 
Burada önce şu özel ve basit duruma bakalım: Diyelim ki, toplumsal refah 
tüketici artı, kâr, ikisini düpedüz topluyoruz buna da toplumsal refah diyoruz. 
Şimdi burada yarar aktarılabilir olduğu için bu toplamı da en çoklaştırmak 
istiyoruz. O zaman bu “Byron ve Myerson”ın öncesinde 1979’da “Lo ve 
Magat”ın çok küçük bir çalışmaları var. Diyorlar ki, şunu yapabiliriz: Biz o 
zaman tüketici artığının tamamını tekele versek tekel bir fiyat belirleyecek, ters 
talep eğrisi de belli, o belirlenen fiyatta bir miktar ortaya çıkacak ya da hangisini 
belirleyecekse, yani ikisi birlikte ortaya çıkacak ters talep eğrisi verilmiş olduğu 
için bir tüketici artığı oluşacak. 

Biz aslında tüketici artığı ve kârı en çoklaştırmak istiyoruz. O zaman iyi 
bilinen şeylerden bir tanesi, o zaman marjinal maliyet fiyatlaması yapması lazım, 
bu ikisinin toplamının artırılması için. Kâr zaten tekelin kendisinin, biz şunu desek 
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regüle eden otorite olarak: Bu fiyatı sen istediğin gibi belirle, miktarını da belirle 
bu ters talep eğrisine uygun olarak, kâr zaten senin, tüketici artığının tamamını da 
sana veriyoruz. O zaman tüketici artığı, artı kârı getiri olarak alacağı için tekel, o 
zaman tabii ki o ikisinin toplamını, sosyal refah adını verdiğimiz miktarı en 
çoklaştıracak, gidip doğru fiyatı seçecek, marjinal maliyet fiyatlaması yapacak.  

O zaman tüketici artığının tamamı oraya gitti, bu tabii toplamı en 
çoklaştırdık ama toplamın dağılımı konusunda bir problem ortaya çıktı. Aslında 
bu tekel rolünü oynamaya aday, onun teknik koşullarına sahip birden fazla aday 
varsa sorun yok yine o zaman ihaleye çıkartırız, en çok veren ihaleyi kazanır. O 
zaman birden fazla aday varsa bunu yapmaya tabii ki tüketici artığı kadar onu 
verecekler, o zaman tüketici artığını onlardan geri almış oluruz. Ama buradaki  
hâlâ şu sorun devam ediyor, biz onlardan kamu adına bir şey aldık bu ihalenin 
bedeli olarak, bu tüketici artığı ama bu tüketiciler arasında nasıl paylaştırılacak 
vesaire şeklindeki sorunlar devam ediyor. Burada bizim bilgi sahibi olmamıza 
gerek yok, yani biz bu firmanın teknolojisi nedir, maliyeti nedir bunları hiç 
bilmemize gerek olmadan bunu yapabiliyoruz. 

Böyle olmadığını düşünelim, tabii ters talep eğrisinin de bilindiğini 
varsayıyoruz. Yine ters talep eğrisinin bilindiğini varsayalım. Şimdi o zaman 
diyelim ki biz firmanın maliyeti hakkında bilgi sahibi değiliz, ama belli bir 
bilgimizde var, bilgimiz sıfır değil. Dolayısıyla bir gerçel sayı ile ifade edilen bir 
parametre var, o parametreyi bilmiyoruz firmanın maliyet fonksiyonunda, ama o 
parametrenin ne olacağına ilişkin bir kestirimimizde var.  

Şimdi o zaman o kestirime göre, o önsel sanıya göre biz bu sosyal refahın 
beklenen değerini artırmaya çalışabiliriz. Şimdi eğer demin söylediğim usulün 
işlemesinin nedeni tüketici artığına ve firma kârına eşit ağırlık verilmesiydi; çünkü 
bir cepten alıp öbür cebe, hiçbir dönüşüme, artmaya veya eksilmeye uğratmadan 
koyuyoruz orada bir problem yok. Ama kâra verilen ağırlığın birden az olduğunu 
düşünelim, tüketici artığına verilen ağırlıktan, o zaman böyle bir işi yapmamıza 
imkan yok. “Byron ve Myerson” o zaman bir önsel sanıya bağlı olarak, yani bu 
firmanın maliyet yapısında geçen bir parametrenin değerinin ne olduğuna ilişkin 
baştan sahip olduğumuz bir sanıya bağlı olarak bu toplumsal refahın beklenen 
değerini en çoklaştırmanın hangi mekanizma altında, hangi regülasyon 
mekanizması altında gerçeklenebileceği bu soruyu soruyorlar ve bu soruya cevap 
veriyorlar. Ve bunun tek bir cevabı var. 

Yalnız burada tabii önsel sanı problemi kritik. Bizim buna karşı yapmış 
olduğumuz, İsmail Sağlam ile birlikte bir çalışma var. Eğer regülatör burada, 
şimdi önsel sanı şu, biz bu şunu biliyoruz: Bu parametrenin değeri şu değerden 
yüksek, bu değerden küçük. ve önsel sanının izin verilen biçimleri de bu aralıkta 
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her yerde pozitif değer alan olasılık dağılımları. Onun için bu tür olasılık 
dağılımlarının her biri toplum nezdinde, toplumun o konuda sahip olduğu bilgiye 
dayalı olarak aynı derece geçerli, aynı derecede saygıdeğer. Peki o zaman 
regülatör, merkezi otorite bu önsel sanıyı acaba stratejik bir değişken olarak 
kullanabilir mi sorusu ortaya çıkıyor. Aslında şu olabilir mi acaba diye 
sorduğumuz zaman, özel olarak bu bağlamda oldukça ilginç sonuçlar çıkıyor. 
Regülatör gidiyor diyor ki firmaya, “bak yarına kadar herhangi bir şey 
gerçekleşmezse ben senin bu parametren hakkında şöyle sanacağım bilmiş ol” 
diyor. Ya da tüketici birliği diye, tabii tüketiciler tek tek olduğu için bir tüketici 
birliği diye muhatap alacağı bir kuruluş, kurum varsa ona da, “bana bakın yarına 
kadar herhangi bir değişiklik olmazsa ben -önsel sanısını açıklamak zorunda 
çünkü regülasyon mekanizmanın bir parçası olarak- önsel sanı olarak şöyle 
sanmış olacağım bilmiş olun” demesini mümkün kılacak. Burada her ikisi içinde 
bu doğru çıkıyor, yani firmanın regülatörün sahip olmasını hiç istemediği, en 
istemediği, kendisi için en kötü olacak bir önsel sanı da var, “keşke şu önsel 
sanıya sahip olsa” diyeceği kendisi açısından en iyi sonucu verecek bir önsel sanı 
da var. Firma çünkü kendisinin o parametresinin gerçek değerini biliyor. 

Tüketici birliği açısından böyle bir durum yok. Tüketici birliği çünkü o 
parametrenin gerçek değerini bilmiyor. Ama tüketici birliğinin kendisinin bir önsel 
sanısı varsa o parametre hakkında, tüketici birliği açısından da baktığımızda 
kendisinin o gerçek diye düşündüğü önsel sanıya göre tüketici artığının beklenen 
değerini en çoklaştıracak ve kendi önsel sanısıyla aynı olması gerekmeyen ve 
regülatörün sahip olmasını arzu ettiği bir önsel sanı var. O zaman burada eğer 
regülatör hakikaten bir makine değilse ve bu önsel sanıyı bir stratejik değişken 
olarak kullanma ihtimali varsa o zaman ilave bir problem çıkıyor. Yani 
regülatörün genellikle iyi huylu regülatör olduğu varsayımı yapılır, eğer bu 
varsayım doğru değilse o zaman yeniden yeni bir oyun oynanıyor, gerçek duruma 
hiç uygun düşmeyen sanal parametrelerle sosyal refah en çoklaştırılmış oluyor. 

Üstünde durmak istediğim ikinci örnek şu, bu çok daha basit bir örnek. 
Bu iki-üç sene kaybettiğimiz, yitirdiğimiz Murat Sertel ile birlikte yaptığımız bir 
çalışma. Şöyle düşünelim basit bir durum alalım bir oligopol olsun; birden çok 
firma var bunlar aynı malı üretiyorlar, bunun yine ters talep eğrisi biliniyor, 
bunların maliyet yapısı da basit olsun, bunların her birinin marjinal maliyetleri 
sabit olsun, sabit maliyetleri de sıfır olsun.  

Şöyle bir yasa çıkartıyoruz, diyoruz ki; 30 Nisan mesai saati bitimine 
kadar, bakın biz Rekabet Kurumu’yuz ve biz sizin maliyetlerinizi bilmiyoruz. Bir 
tek şunu biliyoruz, sizin maliyetlerinizin şu yapıda olduğunu biliyoruz. Sabit 
maliyetleriniz sıfır, marjınal maliyetlerinizde sabit. 
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Siz gelip bize kendi maliyetlerinizi kaydettireceksiniz, tescil edeceksiniz. 

Burada doğruyu falan söylemeye gerek yok, biz gidip müfettiş falan da 
yollamayacağız hakikaten bu maliyetler doğru mu, yanlış mı diye. Burada 
yapacağımız iş sizin bu maliyetlerinize herkesten, hepinizden topladıktan sonra 
bunların hepsini de ilan edeceğiz. Ters talep eğrisi de belli, o zaman siz burada 
miktar rekabeti yapan bir kurna oligopolü hangi dengeye ulaşıyorsa o dengenin 
gereklerini gerçekleştireceksiniz. Bunu gözleyebiliriz, üretimlerinizi gözleyebiliriz; 
çünkü sonuçta o dengede her firmanın belli bir miktar üretmesi lazım. Şimdi 
bunun sonucu şu oluyor: Bunun dengesinde herkes maliyetlerini daha düşük 
gösteriyor. Bunun nedeni de şu: Çünkü siz durduk yerde bir pazar paylaşım 
rekabeti yaratmış oluyorsunuz. Hiç böyle bir düzenleme, müdahale olmasa, 
olacak bir kısıtlı, eksik rekabet var bunun doğuracağı bir sonuç var. Şimdi bu 
sonuçla karşılaştırdığımız zaman siz böyle bir doğru mu, yanlış mı, teknik 
bakımdan teftişe, denetlemeye tabii tutulmayacak. Ama sadece kendi beyan 
ettikleri maliyetlere göre rekabetçi davranışı göstermelerini isterseniz siz firmalar 
arasında çıplak durumda, böyle bir müdahale olmadığı durumda olmayan yeni bir 
rekabet unsuru yaratıyorsunuz. Yani iki firma olduğunu düşünelim, bu 
firmalardan biri gerçek maliyetini söyler, diğeri de daha düşük bir maliyet 
söylerse o zaman pazar payının o kadar büyük bir kısmını ele geçiriyor ki, 
sonuçta kendi ifade ettiği maliyete göre davranıp daha ucuza sattığı, daha çok 
ürettiği ve daha ucuza sattığı halde normal, çıplak dengeden daha kârlı hale 
geliyor. Diğeri de benzer biçimde olduğu için, sonuçta her ikisinin de kârları 
azalıyor, ama tüketici artığı artıyor fiyat düştüğü ve toplam üretim arttığı için. 
Üstelik tüketici artığındaki artış kârlardaki azalıştan daha çok oluyor. 

Bunu iki değil de simetrik olan, her biri aynı maliyet fonksiyonuna sahip 
olan “n” firma arasında yaparsanız sonuçta şöyle bir hoşlukta var: n firmanın 
olduğu bir ortamda sanki n kare firma varmış da rekabet ediyormuş gibi bir 
durum ortaya çıkartıyorsunuz. Yani hiçbir kaynak filan kullanmadan n kare, 
eksine, yani 17 firma varsa 289 eksi 17, 272 hayali firma yaratıp sanki 289 firma 
varda bunlar rekabet ediyormuş gibi fiziksel bir sonuç yaratabiliyorsunuz. Şey 
değil tabii bu tam rekabet altında elde edilen bir sonuç değil. Yalnız burada tabii 
şuna dikkat edeyim: Bunlar miktar rekabeti değil de fiyat rekabeti yapıyorlarsa 
stratejik değişkenleri fiyatsa o zaman tam tersine bir sonuç ortaya çıkıyor. O 
zaman bunları birbirleri arasında anlaşmalı davranma sonucuna daha 
yakınlaştırmış oluyorsunuz, her biri maliyetlerini olduğundan yüksek gösteriyor, 
kârlar artıyor, toplam olarak daha az üretiliyor, fiyat daha yüksek oluyor, kârda 
artış oluyor, toplam kârda ama tüketici artığından azalış oluyor, üstelik kârdaki 
artış tüketici artığındaki azalıştan daha az olduğu için toplam toplumsal refah 
düşüyor.  
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Üçüncü üstünde durmak istediğim, vermek istediğim örnek şu: Şimdi 
acaba kamu kendisi üretici olarak bir regülasyon yapabilir mi, bu da Murat 
Sertel’in bir çalışmasından. Şöyle bir düşünelim; bir kamu firması var, bir de özel 
firma var, bunlar tam olarak aynı malı üretiyorlar. Şimdi aslında buradaki kritik 
sorun şu: Kamu açısından sorun, toplam toplumsal refahı en çoklaştırmaksa şimdi 
o zaman kamu işletmesinin yöneticisine “siz kârını en çoklaştır” dediğiniz zaman, 
bunun kamu firması mı, özel firma mı olduğu sonuçta ortaya çıkacak fiziksel 
iktisadi sonuç açısından fark etmez, üstelik o en çoklaştırmayı kendi sahibi 
olmadığı bir firmanın yöneticisi olarak düzgün biçimde de yapmayabilir. O zaman 
ikisinin de özel firma olması daha iyi olabilir. Biz amaç fonksiyonunun en 
iyileştirmek istediği fonksiyonun toplumsal refah olduğunu varsayalım. Peki o 
zaman şunu mu diyecek kendi, o zaman şu soruyu soralım: Acaba biz o zaman 
kamu otoritesi, bu kamu firmasının yöneticisini hangi amaç fonksiyonunu vermeli 
ki, özel firmanın ki kâr en çoklaştırmaya çalıştığı, böyle bir özel firmayla aynı 
piyasada rekabet ettiği zaman ortaya çıkan fiziksel sonuç toplumsal refahı en 
çoklaştıran sonuç olsun.  

Burada tabii sonuç ilginç çıkıyor; siz toplumsal refahı amaç fonksiyonu 
olarak verirseniz kamu firmasına en iyi sonucu elde edemiyorsunuz. Şu bakımdan 
elde edemiyorsunuz, o zaman bir tek kamu firması toplumsal refahı en 
çoklaştırmaya çalışıyor. Halbuki kamu firmasına başka bir amaç fonksiyonu en 
iyileştirilecek başka bir fonksiyon verirseniz  dolaylı olarak özel firmanın kârını 
en çoklaştırıcı tutumunu etkilediğiniz için onun sosyal refaha katkısı onu da 
sağlamış oluyorsunuz. Sonuç şu çıkıyor: Aslında siz kamu firmasına kâr ve 
toplam cironun bir bileşimini amaç fonksiyonu olarak veriyorsunuz. O bileşimin 
nasıl olduğu, yani bileşimin katsayılarının ne olduğu o mevcut ekonominin fiziksel 
verilerine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu durumda aslında kamu firmasının 
teknolojisi geride olabilir, ama bu şekilde kullandığınız zaman toplam toplumsal 
refahın artırılmasına hizmet etmiş oluyorsunuz. 

Burada toplam toplumsal refah dediğimiz zaman bu tabii bir kamu değeri 
ama hâlâ bir aritmetik toplam. Şimdi ben o ilk fiziksel örnekten yola çıkarak, 
Newton ve Einstein’i karşılaştırdığımızda oradan hareketle ortaya koyduğum 
problem şuydu: Acaba bunun üstünde bir kamu değeri hakikaten sosyal refahı 
sadece tek tek kişiler tarafından tüketilen getirilerin toplamı olarak değil de, bunun 
ötesinde ve dışında bir kamu değerinden söz etmek mümkün mü? Şimdi buna ben 
iki noktadan yaklaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu, bir şeye baktığımız 
zaman, tam rekabet altında ne oluyor, oyunlar kuramına göre ne oluyor? Bu 
ikisini hızlı ve çok kısaca karşılaştırmak istiyorum. Aslında şuna bakalım, 
“Kurno” oligopoli modelini ve bunun dengesini 1838’de ortaya attı. Aynı 
piyasada aynı malı üreten çeşitli firmalar var, bunların stratejik değişkenleri 
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miktar seçmek, her biri üretecekleri miktarı seçiyorlar. Yine o mala yönelik ters 
talep eğrisi bilindiği için bu miktarlar seçildiği zaman toplam üretim miktarı belli 
oluyor, dolayısıyla her firmanın kârı belirlenmiş oluyor. Tabii burada kritik olan 
şu: Bir firma ve o firmanın kârı sadece kendi seçtiği miktara bağlı değil; çünkü 
fiyat toplam miktara bağlı. Dolayısıyla hiç kimse sonucu tek başına kendi aldığı 
tutumla belirleyemiyor. Ortak, bileşik tutum her birisi için fiziksel sonucu 
belirleyen etken oluyor. 

O zaman burada bir oyun, nedir oyun? Stratejileri var, miktar, negatif 
olmayan birer sayı seçiyorlar, kapasite sınırları varsa o kapasite sınırının altında 
olacak. Bunlar bir kere seçildi mi her biri için bir kâr ortaya çıkıyor, yarar 
fonksiyonları var ve “Kurno Dengesi”ne hiçbir firma diğer firmalar seçtikleri 
üretim düzeylerini değiştirmedikleri takdirde kendi üretim düzeyini değiştirmesi 
için bir neden yoksa, yani kendi üretim düzeyini değiştirerek daha iyi yapamıyorsa 
o duruma da denge diyoruz, “Kurno Dengesi” diyoruz. 

Biz buradaki miktarları genel strateji kümeleri haline getirelim. Kâr 
fonksiyonlarını genel yarar fonksiyonları haline getirelim, “Nash”in üstünde 
çalıştığı normal biçimli oyun elde ediyoruz. “Kurno Dengesi”ni de bu yeni genel 
duruma uyarlayalım, “Nash Dengesi”ni elde ediyoruz. “Nash”in aslında ortaya 
attığı ve varlığını gösterme nedeniyle 1994’de Nobel İktisat Ödülünü aldığı 
çalışmasını elde ediyoruz.  

Bakın bu ikisi arasında kavramsal mesafe çok az. Hakikaten çok böyle 
basit bir genelleme falan var. Şimdi “Nash Dengesi”nin varlığının gösterilmesi 
için matematiksel aletler, onlar “Kurno” zamanında yok o doğru, ama o da 
1911’da “Brower” tarafından ortaya atılmış, ispat edilmiş olan; Brower’in sabit 
nokta teoremini kullanıyor.  

O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya: Oyunlar kuramı doğmak için 
“Kurno”dan “Nash”e 100 yılı aşkın bir süre neyi ve niye bekledi. Üstelik o 100 yıl 
hakikaten bütün dünyanın çehresinin toplumsal olarak, yaşam biçimi olarak, 
teknoloji olarak, arada Sanayi Devrimi olmuş, bütün bilim dallarında en ciddi 
atılımların olduğu, yeni bilim dallarının oluştuğu en verimli yüzyıllarından bir 
tanesi.  

Peki buna cevap olarak şu: Şimdi tam rekabet diye bir varsayım ve tam 
rekabet altında ne oluyor diye iktisatçıların böyle bir yaklaşımları var. Şimdi tam 
rekabet oyun kavramına yol açmıyor. Tam rekabet dediğimiz zaman şu oluyor: 
Diyelim ki, üretici ve tüketici iktisadi aktörler var, bunların kullandıklar girdi 
olabilir, çıktı olabilir, nihai tüketim malı olabilir çeşitli mallar var. Bütün malların 
fiyatları ve bunların başlangıçta sahip oldukları zenginlikler var. 
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Fiyatlar diyelim ki düştü gökyüzünden, bütün malların fiyatları, o zaman 
tüketici açısından bakalım; tüketicinin belli bir geliri oluşuyor, elindeki mallar var 
ve o malların fiyatlarına göre bir toplam gelir oluşuyor. Tercihleri var çeşitli mal 
demetleri üstünde, o tercihlerini en iyileştirecek mevcut fiyatlar altında, onun için 
kendisinin o gelirin, mevcut gelirinin satın alabileceği ve tercihini en iyileştirecek 
bir mal demeti seçecek.  

Fiyatlar eğer doğru fiyatlarsa, her malın arzı ve talebi eşit olacak, 
dolayısıyla bu ayrı ayrı alınmış olan en iyileştirme problemlerinin sonuçları 
birlikte gerçekleştirilebilir olacak. Oyun yok, niye oyun yok? Çünkü bir iktisadi 
aktörün aldığı karar, diğer iktisadi aktörlerin aldıkları kararı etkilemediği gibi 
onlardan etkilenmiyor da.  

Zaten matematiksel olarak baktığınızda fiyatlar aracılığıyla bu en 
iyileştirme problemlerinin merkezileştirilmesi. Herkes için bağımsız ve 
diğerlerinden yalıtılmış, başka hiç kimsenin ne yaptığına bakmaksızın ve o konuda 
hiçbir bilgi sahibi olmasını gerektirmeksizin herkesin kendi problemini, ki bu basit 
bir problem, kendi problemini çözmesi ve bunun sonucunda toplam sonucun 
ortaya çıkması. Oyun eksik rekabet olduğu zaman ortaya çıkıyor, şimdi o zaman 
siz bu duruma baktığınızda oyun olmadığı gibi burada ne varsayımlar diye 
bakalım. Şimdi birincisi şu: Burada kamu malı yok. Kamu malı dediğimiz zaman, 
özel malın özelliği şu: Bir birey bunu tükettiği zaman bu başkaları tarafından 
tüketilemez hale geliyor. Dolayısıyla özel mallarda fiyat herkes için aynı, ama 
herkesin tükettiği bireysel miktarlar farklılaşıyor. Kamu malında da, eğer sırfi 
kamu malıysa bu, milli savunma diye onu düşünelim, herkesin tükettiği düzey 
aynı, yani bir milli savunma düzeyi belirlenip bu gerçekleştiriliyorsa bu falanca 
için farklı, filanca bunun şu kadarını tüketiyor filan değil, herkes için aynı düzey 
söz konusu, ama fiyatları farklılaştırılmış vaziyette; çünkü bunun finansmanı 
vergiler vesaire aracılığıyla sağlanıyor, orada herkesin ödediği miktarlar farklı. 
Biraz birbirinin eşleniği diye düşünebiliriz. Birincisi kamu malı olduğu zaman bu 
merkezisizleştirme işlemiyor, onun için bu tamamen özel mallara kısıtlı olan bir 
dünya olacak.  

İkincisi burada yine dikkatinizi çekerse; herkesin yararının sadece kendi 
tükettiği mal demetine ya da eğer üretici bir iktisadi aktörse ürettiğine ve bunun 
sonucunda elde ettiği kâra, sadece buna bağlı olduğunu görüyoruz. Yani ne 
kıskançlık var, ne tek bahtı kara insan bensem hiç bundan diğerlerinin çok iyi 
olmasıyla ilgilenmiyorum, tercihle de ilgilenmiyorum. Yani sosyal dayanışma da 
yok, ben sadece kendimin hangi tüketim demetini tükettiğime bakıyorum, 
komşumda ne oluyor, diğerlerinden ne oluyor buna hiç bakmıyorum. Burada 
hakikaten bireylerin, ilk Newton ve Einstein karşılaştırmasını yaptık ya, burada 
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hakikaten bireylerin birbirinden bütünüyle yalıtılmış ve işin bütününü belirleyen, 
yaptıkları, aldıkları kararlarla ve aksiyonlarla işin bütününü belirleyen Newton’ın 
cisimlerine karşılık geldiğini görüyoruz. Peki oyunda ne oluyor, oyunlar 
kuramında? Oyunlar kuramında şu oluyor? Bir kere hiç kimse kendi tutumuyla 
tek başına sonucu etkileyemiyor. Herkesin tutumunun birleşik etkisi sonucu 
ortaya çıkacak durum, temel önerme bu.  

Bu kadarıyla baktığımız zaman bu fark o kadar büyük bir fark değil. 
Şimdi “Nash”in yaptığı iş, çok kısa bir sürede yapıyor bunları, ama yaptığı işi 
bence üç başlık altında toplamak mümkün. İşte bunlardan bir tanesi “Nash 
Dengesi”nin formulasyonu ve varlığının ispatı; Nobel İktisat Ödülü almasına 
neden olan çalışması bu. Fakat bence diğer iki alanda yaptığı ya da başlattığı 
çalışmalar, gerek oyunlar kuramında olsun, gerekse kamu malı probleminin 
kuramsal çerçevesi diye ifade edebileceğimiz sosyal seçme kuramında olsun 
burada çok önemli gelişmelere yol açmış vaziyette. Şimdi “Nash” şunu soruyor 
diyor ki; “iyi bir çözüm kavramının olması lazım”. İyi bir çözüm kavramından 
kasıt nedir, “Nash Dengesi” niye “Nash” için iyi bir çözüm kavramı değil. Yok 
diyor “Nash Dengesi” şu: Herkes kendi dışındakiler her ne yapıyorlarsa onu 
yapmaya devam ettikleri sürece kendi yaptığı onlara en iyi yanıt oluyor, onu 
değiştirerek kendi yaptığını değiştirerek daha iyi bir duruma gelemiyor, “Nash 
Dengesi” bu, “bu iyi bir sonuca da yol açabilir, kötü bir sonuca da yol açabilir, 
bu pozitif bir kavram” diyor. Yani insanlar böyle davranıyorlarsa bu denge 
durumu olur ve buradan da sapmak için kimsenin bir nedeni olmaz. 

Ama şimdi orada iyi-kötü ne anlamda? Toplumsal anlamda bu verimli mi, 
değil mi? İnsanların adalet duygusunu olumlu mu, olumsuz yönde mi etkiliyor? 
Kamu vicdanını tamam böyle olması lazım mı dedirtiyor, hayır böyle olmaması 
lazım mı dedirtiyor. Nasıl olması gerekir sorusunu ortaya atıyor. Aslında “Nash” 
bu sorunun cevabını kendisi vermiyor, 1953’te yine bu “Oyunlar Kuramı”nda, 
“İşbirlikçi Oyunlar Kuramı”nda çok meşhur olan bir kavram var, “Shepli” bu 
sorunun cevabını veriyor. “Shepli Değeri”de şudur, hiç tanımına falan girmeden; 
herkesin yeteneği ölçüsünde katkıda bulunduğu ama getirisinin marjinal katkısına 
bağlı olarak ortaya çıktığı bir durum. Yani oyunsal bir durum veriliyor, bu 
işbirlikçi bir oyun, bu oyunda “Shepli Değeri” çözüm olarak kullanılırsa o zaman 
bu hakkaniyete uygun olur diyor. 

“Nash”in üçüncü yaptığı işte şu, diyor ki; “Bu iyi sonuçlar, verimli 
sonuçlar, bunlar işbirlikli davranış sonucu elde edilen sonuçlar. Ama işbirlikli 
davranış sonucu elde ediliyor, ama insanlar işbirlikli davranmıyor, işbirliksiz 
davranıyorlar onun için oraya ulaşılamıyor”. Sonuç iyi diye de bu hiç kimseyi o 
sonuca götürecek davranışa sürüklemiyor. O zaman şunu yapabilir miyiz? Ancak 
işbirlikli davranış sonucu elde edilecek olan ve toplumsal bakımdan istenilir 
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nitelikte olan, yani toplumun bu konuda ulaşmayı arzu ettiği üstünde mutabakata 
vardığı bu sonuçlara biz bireylerin işbirliksiz davranış sonucu varmalarını 
sağlayacak bazı kurumlaşmalar, mekanizmalar kurabilir miyiz? 

Aslında daha sonra kamu malı probleminin çözümü için geliştirilen sosyal 
seçme kuramı ve bu sosyal seçme kuramı çerçevesi altında mekanizmalar, oyun 
formları aracılığıyla uygulama kuramı tamamen buradan kaynaklanan bir şey. O 
zaman, aslında ben ilk soruma geri dönersem, “Oyunlar Kuramı” oluşturmak için 
bir asrı aşan bir süre neyi ve niye bekledi sorusuna geri dönersem, biraz tam 
rekabet ve tam rekabet, yani her şey tam altında açıklama isteği, dürtüsü filan 
yüzünden, tam rekabet önledi “Oyunlar Kuramı”nın şeyini. Eksik rekabetin 
önemli olduğu ve bunun toplumsal olarak üstünde durulması, uğraşılması gereken 
bir şey olduğunu ortaya çıkması “Oyunlar Kuramı”nın aslında itici gücünü 
oluşturan bu. Ama burada şöyle önemli bir şey daha var; biz eksik rekabetin 
verimsizliğini ya da kamu değerini azaltıcı etkisini sadece rekabeti artırarak değil; 
çünkü rekabeti artırarak siz sadece özel mallar dünyasında ve sadece aritmetik 
toplam olarak ifade edilen toplumsal refahı artırabiliyorsunuz. 

O zaman iki seçenekle karşı karşıya kalıyorsunuz; ya kamu mallarını 
kaldıralım ortadan mümkün olduğu ölçüde, bütün kamu mallarını, bir kısmını 
yapmak mümkün değil, ama sırfi olmayan kamu mallarını gerçekten özel değişim 
değerleri haline indirgemeye çalışalım. Ama o zaman siz hakikaten toplam 
toplumsal refah diye bir kavram varsa oradan ciddi fedakarlıkta bulunmuş 
oluyorsunuz ya da bu oyunlar kuramının mekanizma tasarımı ve benzeri 
araçlarla, onu da çok kısaca özetleyerek ben sözlerimi bağlayayım. Diğer açılması 
gereken meseleleri tartışma sırasında da açabiliriz. 

Şu iki kavram bize verilmiş olsun: Toplumsal olarak istenilirliği ne ifade 
ediyor? Bu tabii şöyle verilecek bize; diyelim ki bir seçenekler kümesi var, ama bu 
adaylardan cumhurbaşkanlığı seçimi gibi. Yani benim cumhurbaşkanım başka 
falancanın başka olmuyor, hepimiz için tek bir cumhurbaşkanı seçilecek. O zaman 
ne oluyor? Hepimizin cumhurbaşkanı adayları üstünde tercihleri var. Biz bu 
bireysel tercihlerden bir toplumsal tercih türetmeye çalışıyoruz değil mi? O zaman 
burada hakikaten bu bireysel tercihlerin profili o vektör verildiği zaman biz 
buradan falanca seçilsin diyoruz. Ama o tercih profili farklıysa filanca seçilsin 
diyoruz, buna bir sosyal seçme kuralı diyelim, bu tür bir kurala. 

Biz iyi toplumda herkesin üstünde mutabakata vardığı toplumsal seçme 
kuralı alalım ve şunu düşünelim: Bunu uygulayacağız. Bunu uygulayacağız ama 
mevcut toplumdaki tercih profili ne onu bilmiyoruz. Peki soralım, sorduğumuzda 
herkes yalan söylüyor; çünkü o verdiği bilgiyle bizim ne yapacağımızı biliyor. O 
zaman ben gerçek tercihime göre gerçek tercihimi değil de başka bir tercihi 
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söylersem sonucu gerçek tercihime göre daha iyi hale getirebiliyorsam onu 
yapıyorum. O zaman biz yanlış bir iş yapmış oluyoruz. Mevcut durumda 
hakikaten arzu edilen yere gitmiyoruz. Bu toplumsal istenilirlik verilmiş olsun, bir 
de insanların davranış biçimi verilmiş olsun. 

İnsan topluluklarının bu çözüm kavramlarına göre davrandığını, bu 
çözüm kavramlarının muhtemel davranış biçimlerinin tümünü temsil ettiğini 
varsayalım. Bu çözüm kavramlarından biri de verilmiş olsun. 

O zaman sorumuz şu: Biz bu toplumsal istenilirlik verilmiş, anayasal 
düzlemde bu verilmiş, davranış biçimi de verilmiş, o davranış biçimi 
kendiliğinden, o istenilen sonuca gitmiyor. Peki o zaman biz mevcut toplumun 
verileri hakkında hiçbir bilgi sahibi olmamızı gerektirmeyecek biçimde, bu veriler 
ne olursa olsun biz bu toplumu oluşturan bireylere öyle bir oyun oynatabilir miyiz 
ki, oyun kuramsal anlamda, bu oyunu onlar kendi davranış biçimlerini temsil eden 
çözüm kavramına göre bir sonuca ulaştırsınlar, o sonuçlarda toplumsal tercih 
profili ne olursa olsun eğer biz o istenilirliği ifade eden sosyal seçme kuralını 
uygulayacak olsaydık, o her neyi seçecek idiyse onları seçsin. Bir kaynağı ve 
bilgiye gerek olmaksızın biz bir toplumsal istenilirlik kavramını verili bir davranış 
biçimine göre uygulayabilir miyiz sorunu. Aslında bu fiyatlar aracılığıyla 
merkesizleştirmenin yaptığı, gördüğü işlevi özel mallar dünyasında ve tam rekabet 
altında burada bu uygulama kuramı aracılığıyla yapmaya çalışıyoruz. Regülasyon 
bunun özel biçimlerinden bir tanesi, aslında verdiğim bütün regülasyon örnekleri 
orada toplumsal istenilirliği temsil eden şey, toplam toplumsal refah fonksiyonunu 
en çoklaştıran noktalar. 

Son cümlemi söyleyerek bağlayayım; kamu malı problemi çok ihmal 
edilmiş olan bir problem, özellikle “Valras Mekanizması” kamu malları 
problemlerini, kamu mallarını dışsal saydığı ve piyasa mekanizması kamu 
mallarını içselleştirip burada verimli sonuçlara ulaştıramadığı için biraz kolaycı, 
belki biraz başka nedenlere, başka amaç fonksiyonlarına bağlı olarak mümkün 
olduğu kadar kamu mallarından kurtulma, son 20-25 senedir eğilim gelişmiş 
vaziyette- halbuki toplumsal refahı artırmak açısından ve buradan herkesin bu bir 
aritmetik toplam olmayabilir, ama herkesin payına düşen bir şey vardır burada. 
Ve bunun katkısından vazgeçmeyeceksek o zaman hakikaten kurum tasarımı 
kendiliğindenliğe işleri bırakmaksızın kurum tasarımlayarak bu işleri çözmeye 
çalışmak bunun iktisadın, iktisat kuramının önemli bir alt dalı olduğunu ve 
giderek öneminin de arttığını düşünüyorum, o konuda küçük örnekler vermeye 
çalıştım.  


