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İkinci Baskı İçin Sunuş

Son 50 yıl içinde dünya siyaset bilimi yazınında “akılcı tercih” yaklaşı-
mının kavramlarına dayanan siyasal kuramlar hakimiyet kurmaya başladı. 
Söz konusu kuramlar, beslendikleri yaklaşımın gereği olarak ileri düzeyde 
matematik araçlar kullanıyorlar. Öte yandan, bu çalışmaların siyasal olay-
lara yaklaşım biçimini ve bulgularını ders kitabı biçiminde ya da genel oku-
yucuya yönelik olarak anlatan kitapların sayısı pek azdı. Hele Türkçe’de 
hiç yoktu. İşte ilk baskısı 1999’da yayımlanan bu kitabı yazmağa bizleri 
yönelten bu gözlemimiz oldu. Kitabın aradan geçen on yılı aşkın süre için-
de konuyla ilgilenen uzmanlardan siyaset bilimi öğrencilerine kadar çeşitli 
türde okuyucuların isteklerini büyük ölçüde karşılayabildiğini görmek bizi 
mutlu etti. Ancak bir noktayı açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Bu kitabın 
amacı, matematiksel modelleri anlatmak değil. Kitapta temel siyasal kav-
ramlar ve bunarı kullanan karmaşık modeller basit örnekler ile anlatılmak-
ta. Buna ek olarak, konuların daha iyi anlaşılmasına yardım etmek üzere 
çeşitli ülkelerin siyasal yaşamlarından alınan örneklere başvuruluyor.

Kitabın ilk baskısından bu yana hem dünyanın hem de Türkiye’nin 
siyasal ortamında çok köklü değişiklikler oldu. 11 Eylül 2001’de ABD’de 
Dünya Ticaret Merkezi binalarına yapılan saldırı sonrasında dünyada si-
yasal olaylara bakış açısında önemli değişiklikler meydana geldi. Bunun 
siyaset kuramı düzeyinde de yansımaları oldu. Örneğin, terörizm siyaset 
kuramı içinde çok daha yoğun incelenen bir konu olarak ortaya çıkmaya 
başladı. Öte yandan, siyaset bilimi yazınındaki değişikliklerin yanı sıra 
Türk siyaset yaşamındaki değişikliklerin anlaşılabilmesi için yararlı olabi-
lecek yeni kavramların da kazandırılması gerekiyordu. Tüm bu nedenler-
le, kitabın ilk baskısını baştan aşağı gözden geçirip, bu alandaki yenilik-
leri eklemek, bölümlerinin sunumunu geliştirmek ve gözümüzden kaçan 
hataları düzeltmek hepimizin isteğiydi. Hiç aklımıza gelmeyen bu nokta-
ya vardığımızı aramızdan birisinin göremeyeceği idi. Ne yazık ki sevgili 
dostumuz, değerli akademisyen Prof. Dr. Yavuz Sabuncu’yu 12 Şubat 
2007’de kaybettik. Dostumuzun kaybının acısını ifade etmek bizim için 
zor. Biz, kitabın ikinci baskısı için çalışırken, onun eksikliğini derinden his-
settik. Kitabın ikinci baskısı, onun, güçlü siyasal kuram bilgisi ve günlük 
siyasal olayları yakından izleyip çözümleme becerisiyle, ilk baskının biçim-
lenmesinde yaptığı büyük katkılardan mahrum olarak yazıldı. Elimizden 
geldiğince, onun hala kulaklarımızda çınlayan ve belleğimizde yer eden 



x

uyarıları ve önerileri ışığında yol almaya çalıştık. Yavuz Sabuncu’nun si-
yaset bilimci, bizlerin ise sırasıyla matematikçi ve iktisatçı olduğumuzu 
unutmamaya çalıştık. Onun matematiği kullanan bir açıklamanın doğru 
siyasal yorumunu/eleştirisini yapışını da çok aradık ve özledik.

Kitabın amacı değişmedi. Kitap, siyaset biliminde matematik yöntem-
leri kullanan yeni gelişmelerin, hiç olmazsa, bir kısmını teknik olmayan bir 
dille, Türkçe’ye kazandırmayı hedefliyor. Siyaset bilimindeki bu gelişme-
nin bir ilginç yönü de buna  iktisadın önemli ölçüde katkı yapmış olması. 
Olayın tarihçesine kısaca baktığımızda her şeyden önce bu iki disiplinin, 
XIX. yüzyılın ortalarına kadar “siyasal iktisat” adı altında birlikte düşü-
nülmekte olduğunu görüyoruz. Daha sonra, özellikle “marjinalist iktisat 
okulunun” yöntem anlayışı ile iktisat giderek daha çok matematiksel akıl 
yürütmeye dayanmaya başladı. Siyaset bilimi ise söze dayalı geleneğin-
den ancak XX. yüzyılın ortalarında ayrılmaya başladı ve, doğal olarak, 
yöntem arayışında doğal olarak kendisine en yakın disiplin olan iktisadın 
deneyiminden yararlanmaya yöneldi.1 Kitapta çok sayıda iktisatçıya gön-
derme yapılmasının temel nedeni bu.

Kitap üç kısımdan oluşuyor. İlk kısımda (Bölüm 1-3), toplumsal karar 
alma sorunu üzerinde duruluyor. Bir toplumun tümünü ya da bir kısmını 
ilgilendiren konularda karar alabilmesi için bir mekanizmaya gerek var. 
Piyasa mekanizması bu bağlamda akla gelen en önemli örnek. Ancak 
piyasa mekanizmasının tatmin edici sonuç verdiği koşullar ve alan sınırlı. 
Sorun daha genel bağlamda ele alındığında başka toplumsal karar kural-
larına gerek doğuyor. İşte bu noktada toplumsal karar kurallarının hangi 
özellikleri taşımasının beklendiği sorunu üzerinde duruluyor. Bu bağlamda 
ele alınan Arrow’un Olanaksızlık Teoreminden, mükemmel bir toplum-
sal karar alma kuralı tasarlanamayacağını öğreniyoruz. Bu bizi, gerçekçi 
olmaya itiyor. Bir toplumsal karar kuralının bazı özellikleri sağlayıp, bazı-
larını sağlamayabileceğini kabul ediyor ve bu gözle oylama kurallarını in-
celiyoruz. İki değerli genç araştırmacı, Sevgi Yüksel ve Dr. Yetkin Çınar, 
zamanlarını ayırıp bu kısmı okudular. Etraflı eleştiri ve önerilerini ilettiler. 
Bizim için çok yararlı olan bu katkıları için kendilerine teşekkür borçluyuz.

İkinci kısım (Bölüm 4-6) seçim, seçim sistemi ve Türkiye’de seçimler 
ele alınıyor. Böylelikle demokraside çok önem taşıyan bir toplumsal ka-
rar kuralının uygulanmasına ilişkin sorunları genelde ve Türkiye özelinde 
ele almış oluyoruz. Bu bölümleri, kitabın ilk baskısı için Yavuz Sabuncu 
kaleme almıştı. Bu bölümlere ilişkin olarak ilk baskı sonrasındaki geliş-
melerin kapsanması konusunda yardımımıza onu ve onun dilini en iyi 
tanıyan insanlardan birisi olan çalışma arkadaşı, Dr. Murat Sevinç koştu. 
Dr. Ahmet Murat Aytaç ile birlikte bu bölümleri gözden geçirdiler, önem-
li değişiklikleri ve bunlara ilişkin yorumlarını bize ilettiler. Ayrıca Bölüm 
IV.7’nin yazılmasına önemli ölçüde katkı yaptılar. Kendilerine bu değerli 
destekleri için teşekkür ediyoruz. İlk baskıda, Yavuz Sabuncu’nun yazdı-
ğı bu bölümler, farklı niteliklerini ve önemlerini vurgulamak amacıyla, ek-

1 İktisadın yöntem açısından siyaset bilimi üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir 
değerlendirmesi için Miller (1997)’e bakılabilir.
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ler biçimine verilmişti. Bu baskıda ayrı bir kısım olarak ana metnin içinde 
vermek yoluna gittik. Dolayısıyla kitabın bölüm sayısı arttı, ama kitabın 
ana yapısı değişmedi.

Demokratik bir toplumu anlayabilmek için, temel toplumsal karar kura-
lının, yani oylama mekanizmasının incelenmesi gerekli ama yeterli değil. 
Demokratik toplumların işleyişinde önemli bir unsur da kurumsal yapıları. 
Demokratik bir toplumda insanlar isteklerini duyurmak, çıkarlarını savun-
mak için çeşitli biçimlerde bir araya gelerek örgütlenmektedirler. Bunun 
sonunda ortaya çıkan kurumsal yapı, bilgi akımları ve kurumlar arası iliş-
kiler demokratik sistemin işleyişini biçimlendiriyor. Demokratik sistem, 
bu açıdan farklı seçeneklere izin verdiği için de, farklı demokrasi türleri 
düşünmek olanaklı. Kitabın üçüncü ve son kısmında (Bölüm 7-10), bu 
konular ele alınıyor. Yedinci bölümde çıkar grupları, lobicilik ve terörizmin 
üzerinde duruluyor. Sekizinci bölümde, demokratik sistemin vazgeçilmez 
kurumlarından birisi olan siyasal partiler inceleniyor. Dokuzuncu bölümde 
farklı demokrasi türleri ve bunlara ilişkin kurumsal yapılar üzerinde duru-
luyor. Onuncu bölümde ise, demokrasinin özünde yatan uyuşma fikrinin 
en somut biçimi olan koalisyon oluşturma olgusu üzerinde duruluyor.

Kitabın ilk baskısındaki kısa sonuç bölümünü değiştirmedik.
Bu kitap genel okuyucu için yazıldı. İlk baskısından bazı üniversite-

lerde yardımcı kaynak olarak yararlanılmış olması nedeniyle bir yandan 
da lisans düzeyinde bu konularla ilgilenen öğrencilerin gereksinimleri göz 
önünde tutuldu. Tüm bu nedenlerle okuyucunun siyaset bilimi ve mate-
matiksel yöntemler konularında ön bilgi sahibi olmasını gerektirmeyen bir 
kitap ortaya koymaya çalıştık. Gerçi, kitapta birkaç yerde matematiksel 
ifadeler yer alıyor. Ama okurun konuyu izleyebilmesi için bunlarla uğraş-
ması gerekmiyor; yapılan açıklamaların izlenmesi konuların kavranması 
için yeterli. Matematiksel ifadelerin kitapta yer almasının nedeni ise, özel-
likle öğrencilerin, bunlarla tanışmasını sağlamak.

Fuad Aleskerov, özellikle, 2003-5 döneminde Moskova’daki Ulusal 
Araştırma Üniversitesi Yüksek İktisat Okulunda (National Research Uni-
versity, Higher School of Economics) verdiği “Siyasal Süreç Kuramına 
Bir Giriş” (An Introduction to the Theory of Political Process) dersine ka-
tılan öğrencilere bu kitapta sunulan kavramlara ilişkin görüş ve eleştirileri 
için ve Prof. Dr. Remzi Sanver’e (İstanbul Bilgi Üniversitesi) yararlı görüş 
alışverişleri için teşekkürlerini ifade etmek istiyor.

Öte yandan her ikimiz de  Efil Yayınevine bu kitabın ikinci baskısını 
yapma fırsatını bize verdikleri ve basım sürecindeki katkıları için teşekkür 
ediyoruz. Tabii, her zaman olduğu gibi, bu kitabın hazırlanma sürecinde 
de bize sürekli destek veren ailelerimize teşekkür borçluyuz.

Kuşkusuz kitapta gözden kaçan tüm hatalardan ve eksiklerden bizler 
sorumluyuz.

Fuad Aleskerov ve Hasan Ersel
Ağustos 2010

Moskova ve İstanbul





xiii

İlk Baskı İçin Sunuş

Her gün gazetelerde, radyo ve televizyon programlarında seçimlere, 
parlamento tartışmalarına, cumhurbaşkanının değerlendirmelerine ve hü-
kümetin aldığı kararlara ilişkin haberlere rastlıyoruz. Partiler bir kararı ne-
den desteklediklerini ya da karşı olduklarını açıklamağa gayret ediyorlar… 
Siyasi liderler, diğer partilerin davranışları ya da programları hakkında, 
Türkiye’de demokrasinin gelişmesi ya da hükümetinin başarısı hakkında-
ki görüşlerini açıklıyorlar…

Biraz düşünürsek, ilk bakışta bugünü anlatıyor gibi görünen yukarıda 
saptadığımız noktalar bundan 5 yıl önce de doğruydu, 10 yıl önce de… 
Zamanın getirdiği tüm değişikliklere rağmen yine parlamentodan hangi 
yasaların  çıktığı, hükümetin hangi kararları aldığı ya da partilerin tutumu-
nun ne olduğu,  hep haber ve ilgi konusu olagelmekteydi…

Örneğin bir ara belediye başkanlarının iki turlu seçim sistemi ile seçil-
mesi önerisi yoğun bir biçimde tartışılmıştı… Bazı partiler bu değişikliği 
gerekli görüyor ve destekliyorlar, diğerleri ise karşı çıkıyorlardı.  Siyasal 
liderlerin yaptıkları açıklamalardan, bu modelin belediye başkanlıklarının 
partiler arasında dağılımını nasıl etkileyeceğine ilişkin  farklı bekleyişler 
içinde oldukları görülüyordu…Üstelik yapılmış olan çalışmaların bazıları 
bu bekleyişleri destekleyen, bazıları  desteklemeyen sonuçlar vermek-
teydiler.

Ülkemizde de yaygın olan bir yanılgı, insanların siyasal karar alma 
sürecine, siyasal yaşama dört-beş yılda bir, yani genel seçimlerde oy ver-
diklerinde katıldıklarıdır. Oysa biraz dikkatle incelendiğinde durumun böy-
le olmadığı kolayca ortaya çıkar. Çünkü insanların siyasal süreç içinde 
yer almaları sadece parlamentoya kimin seçileceği ile ilgili değildir. Bele-
diye meclisine kimin seçileceği, eğitim  reformu, trafik güvenliği, üçüncü 
Boğaz köprüsü gibi birçok kararın oluşumunda kişiler bir biçimde (doğru-
dan katılarak, protesto ederek, mektup yazarak vb.) yer almaktadırlar. Bu 
kararlar, başka insanları, hatta bazen toplumun tümünü, doğrudan ya da 
dolaylı bir biçimde ilgilendirmekte ve farklı düzeylerde (ulusal, yerel vs.) 
devlet tarafından uygulanmaktadır.

Gerçekten de, siyasal karar sürecine katılım, çağdaş ve demokratik 
bir toplumda yaşayan bir insan için ilk görüldüğünden çok daha fazla ve 
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süreklilik taşıyan bir olgudur. Kişi toplumsal yaşam içinde bulunmasının 
nedenini anladığı andan itibaren kendisini siyasal karar alma sorununun 
içinde bulmaktadır.

Bu durumda insanın aklına şu soru geliyor: Acaba siyasal konuları an-
lamamıza, kavramamıza yardım edecek, zaman içinde değişmeyen, bazı 
esaslar yok mu? Acaba, günlük siyasal olayları algılamak ve değerlendir-
mek için siyasal liderler ya da sıradan insanların yararlanabileceği temel 
bazı bilgiler söz konusu olamaz mı?

Siyasal bilimler alanında yapılan çalışmalar seçimlerden, koalisyonlar 
oluşmasına kadar tüm siyasal kararlar için böyle esaslar bulunabileceğini 
göstermektedir. Ancak, bu konudaki kaynakların önemli bir kısmı konu-
nun uzmanları için yazıldığı için toplumdaki herkese hitap etmemektedir. 
Bunun sonucu olarak da bu konularda ciddi bilgi açığı doğabilmektedir. 
Bu çalışmada, söz konusu temel ilkeler, eski ve yakın çağlar tarihinden 
ve Türkiye ile başka ülkelerin siyasal yaşamından alınmış basit örnekler 
yardımıyla, ilgili bir okuyucun izleyebileceği, sade bir dille sunulmaktadır. 
Bu ilkelerin genel okuyucu tarafından anlaşılabilmesi, aynı zamanda onun 
somut durumlarda, yani günlük yaşamında, karşılaştığı siyasal  olaylarda 
doğru karar almasına da yardımcı olacaktır.

Bu kitap beş bölüm ve beş ekten oluşmaktadır. Birinci bölümde önce 
niçin devlete gerek olduğu üzerinde durulmaktadır. Bundan sonra siyasal 
karar almanın doğrudan ve dolaylı mekanizmalarının (referandum ve se-
çimler) benzerlik ve farklılıkları ele alınmaktadır. Bu bölümde son olarak 
da demokrasi konusundaki iki farklı görüş ele alınmaktadır. Bunlardan ilki 
kökenini antik çağlarda bulan ütopyacıların görüşü, ikincisi ise 18. yüz-
yılda  ortaya çıkan liberal anlayıştır.

İkinci bölümde, oylama, oy verme kuralları ve oy verenlerin davranış-
larına ilişkin genel sorunlar ele alınmaktadır. Önce, oy verenlerin kanıla-
rının nasıl ifade edildiği üzerinde durulduktan sonra, herkesi her koşulda 
tatmin edecek bir oy verme kuralının olamayacağı gösterilmektedir. Bu 
bölümde ikinci konu olarak, oy verenin gerçek tercihlerini açıklamaktan 
sapması, yani kanısını yanlış ifade etmesi durumda kazançlı çıkması ol-
gusu ele alınmaktadır. Bölüm, karar vermede işbirlikli (cooperative) dav-
ranmanın öneminin tartışılmasıyla sona ermektedir.

Üçüncü bölümde oy verme sistemlerine (çoğunluk ve nispi temsil) 
ilişkin temel bilgiler verilmekte ve farklı sistemlerin göreli avantaj ve de-
zavantajları tartışılmaktadır.

Dördüncü bölümde çıkar grupları ve partilere ilişkin temel kavramlar 
üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde tarih içinde partilerin evrimi ve dört 
farklı parti sistemi anlatılmaktadır. Bundan sonra da seçim kampanyala-
rının nasıl yapılması gerektiği, partilerin hangi konuları gündemlerine ge-
tirirken hangi noktaları göz önüne almaları gerektiği, parti programlarının 
nasıl oluşturulduğu üzerinde durulmaktadır.
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Beşinci bölümde önce başlıca siyasal sistemler (başkanlık, yarı baş-
kanlık ve parlamenter), daha sonra hiç bir partinin parlamentoda tek ba-
şına hükümet kuracak çoğunluğa sahip olmadığı durumlar irdelenmekte-
dir. Bu çerçevede koalisyon kurma sorunları üzerinde durulmaktadır. Bu 
bölümde ele alınan başka bir sorun da, bir partinin parlamento ve koa-
lisyon içindeki gücünün nasıl değerlendirileceğidir. Bu bağlamda 1991-
1998 döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen partilerin 
gücünü, Shapley-Shubik endeksini kullanarak, inceleyen bir çözümleme 
sunulmaktadır. Bölümde son olarak, hükümetlerin istikrarı sorunu tartışıl-
makta, istikrarın nasıl tanımlandığı üzerinde durulduktan sonra II. Dünya 
Savaşından sonra Avrupa ülkelerinde hükümetlerin ne ölçüde istikrarlı 
oldukları ele alınmaktadır.

Kitapta beş ek verilmektedir. Bu eklerden ilkinde serbest seçim 
kavramı ve seçme hakkının temel ilkeleri tartışılmaktadır. İkinci ekte  
Türkiye’de 1950-1995 dönemindeki seçim sistemleri ve seçim sonuçları 
anlatılmaktadır. Üçüncü ekte yedi ülkedeki seçim sistemi ele alınarak, bu 
alandaki çeşitlilik örneklendirilmektedir. Dördüncü ek seçim sonuçlarını 
değerlendirme ve karşılaştırmada kullanılan nicel yöntemlere ayrılmıştır. 
Son ve beşinci ekte ise, komite ve  yönetim kurulu gibi az sayıda insanın 
katılımıyla karar alınan durumlarda kullanılabilen önemli sayılabilecek bü-
tüncülleştirme (aggregation) kuralları verilmektedir.

Bu kitap, Türkiye’nin ne geçmişteki ne de şimdiki siyasal durumunun 
bir çözümlemesi yapmak iddiasıyla yazılmamıştır. Kullandığımız örnekler 
sadece tartışılan konuların açıklığa kavuşturulması amacıyla verilmiştir.2 
Ayrıca kitabın ele aldığı konuları tüm ayrıntısıyla kapsadığı da düşünül-
memelidir.

Kitabın kaynakçasında, konuyla ilgili temel kaynaklar verilmektedir. 
Bu konuda daha derinleşmek isteyen okurlara en çok yardımı olacağını 
düşündüğümüz kaynaklar ise (*) ile işaretlenmiştir. [İkinci baskıda bu 
uygulamadan vazgeçilmiştir].

Bu kitabın hazırlanmasında, Fuad Aleskerov’un, Peter Ordeshook ile 
1995 yılında Rusça olarak yayımladığı Seçimler, Oy Verme ve Partiler 
adlı bir kitabından, önemli ölçüde yararlanılmıştır. Farklı ülkelerin seçim 
sistemleri konusunda ise internetteki çeşitli kaynaklarda verilen bilgiler 
kullanılmıştır.

Bazı teknik terimler için karşılıklar bulma gereği yeni bazı kelimelerin 
kullanılmasını ya da bilinen bazı kelimelerin bu amaçla uyarlanmasını ge-
rektirmiştir. Bu durumda kelime ilk kez kullanıldığına açıklama ve/veya 
İngilizce karşılığının verilmesi yoluna gidilmiştir.

2  Türkiye’de siyasal yaşamın çeşitli boyutları üzerinde, Türk ve yabancı araştırmacılar  pek çok 
değerli çalışma yapmıştır. Kitapta yeri geldikçe bu çalışmalara göndermeler yapılacaktır. 
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Teşekkür

Bu kitabın oluşması sürecinde pek çok kişiden çeşitli biçimlerde des-
tek  gördük. Her şeyden önce Dr. Remzi Sanver’e, ilk taslak üzerinde 
yoğun bir çalışma yaparak bizleri bulduğu hatalar konusunda uyardığı ve 
ayrıca konuların ele alınış biçimine ilişkin önerileri için teşekkür borçluyuz.

İlkin Akman, Senem Aydın ve Tülin Ersel de hatalar konusundaki 
uyarıları ile sunumu geliştirmeğe yönelik önerilerde bulundular; Özlem 
Beyarslan, Evren Çelik ve Ali Güngöraydınoğlu metni okuyup hataları işa-
retlediler. Yazarlar V.Yakuba’ya da Shapley-Shubik endeksinin  hesapla-
nabilmesi için hazırladığı  bilgisayar programı nedeniyle müteşekkirdirler.

Ailelerimize - İnna ve Sara Aleskerov, Tülin ve Zeynep Ersel, Hülya 
ve Ali Sabuncu’ya - her zamanki destekleri ve gösterdikleri sabır için 
teşekkür ederiz.

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık’a kitabımıza gösterdikleri ilgi ve 
basım aşamalarındaki titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

Tüm yanlış ve eksiklikler kuşkusuz yazarlara aittir.
Fuad Aleskerov, Hasan Ersel, Yavuz Sabuncu
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- Boğaziçi Üniversitesindeki meslektaşları Prof. Dr. Ahmet Alkan, 
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nar ve Ülker Tanören’e
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BÖLÜM I

SİYASAL KARAR ALMA NİÇİN 
GEREKLİDİR?

Bu kitapta ele alınan karar alma sorunu açısından, siyaseti bir insan 
grubunun toplu (collective) karar alma süreçlerinden birisi olarak düşüne-
biliriz.1 Doğal olarak “siyaset” devlet kavramını da çağrıştırıyor. Devleti, 
bir toplumun yönetimi için gerekli kuralları yapma yetkisiyle donatılmış 
kurumların bütünü olarak düşünmek olanaklıdır. Bu anlamda, devletin 
karar alma ve bu kararlarını eyleme dönüştürme sürecinin tümü siyaset 
alanı içine girer. Siyasetin, bu en önemli uygulama alanında2 nasıl çalış-
tığını, yani nasıl toplu karar alındığını görebilmek için ise, devlete niçin 
gerek olduğu sorunu gündeme gelmektedir.3 Bu bölümde devleti açıkla-
maya yönelik yaklaşımlardan birisi olan “kamusal mallar (public goods) 
yaklaşımı” ele alınacaktır. Bu yaklaşım siyasal iktisatçıların devleti açık-

1 Kolayca tahmin edilebileceği gibi, siyasetin doyurucu tanımını vermek hiç de kolay bir 
iş değildir. Siyaset olgusunun arkasında yatan farklı anlayışlar için, bir siyaset felsefesi 
kitabına, örneğin Kymlicka (2006), başvurulabilir. 

2 Siyasetin alanı devletle sınırlı değildir. Siyaset bir insan grubunun var olduğu her alanda 
söz konusudur. Bu bağlamda şirketlerde, sivil toplum kuruluşlarında da siyaset söz 
konusudur. Bu konuda Eroğul (2002, s. 41-64)’a başvurulabilir. 

3 Devlet konusundaki farklı görüşler için Hay, Lister ve Marsch [Der.] (2006)’dan 
yararlanılabilir. Devletin zaman içindeki değişimi konusunda ise Poggi (1990/2007)’ye 
bakılabilir. 
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yaygın olarak bilinenidir.4

Bir toplumun toplu karar alması denildiğinde akla gelen bir başka sü-
reç de piyasadır. Piyasanın işlevi, farklı istekleri ve bekleyişleri olan karar 
alıcıların üzerinde uzlaşabilecekleri bir noktaya gelmelerini sağlamaktır. 
Bu bölümde, piyasaya ilişkin çözümlemeler ışığında siyasal karar alma 
süreci de ele alınmaktadır.

Bu yaklaşım, siyasal karar alma sürecinin önemli iki yöntemi olan hal-
koylaması ve seçim konularını tartışmayı gerekli kılmaktadır. Bu yöntem-
lerin ele alınması siyasal karar alma sürecinin en önemli oyuncularından 
birisi olan oy verenlerin davranışları incelenmesini gerektirdiği için, bu 
konuya girilmektedir. Bölümün sonunda demokrasi üzerine iki görüş in-
celenmektedir. Bunlardan ilki ortaçağ ütopyacılarından, ikincisi ise Ame-
rikan demokrasisinin kurucularından kaynaklanan görüşlerdir.

 ~ I.1. DEVLETİN VARLIK NEDENİ
Bir toplumda herhangi bir anda pek çok karar alınır ve uygulamaya 

konulur. Bunların bir kısmı bireysel kararlardır.5 Örneğin, bir insanın ayak-
kabıya gereksinim duyduğunu düşünelim. Bu kişinin yapması gereken, 
yeterince parası olduğunu saptadıktan sonra, bir ayakkabı satıcısına git-
mek ve beğendiği bir çifti satın almaktan ibarettir. Bu gereksinimini kar-
şılayabilmek için başkalarının görüş ya da onayı gerekmez. Oysa aynı ki-
şinin yaşadığı kentte metro yapılmasına ilişkin karar bu biçimde alınmaz. 
Metro yapılması kararını, buna yetkili kılınan bir kişi ya da komite, daha 
önceden belirlenmiş kurallara uyarak, alır. Alınan bu kararın sonucunda 
metronun ne zaman yapılacağı, nereden geçeceği, kaça  mal olacağı ve 
bu maliyetin nasıl karşılanacağı belirlenmiş olur. Bu karar, usulüne uygun 
olarak alınmışsa, o toplumda yaşayan diğer kişileri, kararın alınmasına 
katılmamış olsalar bile bağlar.

Peki kişinin kendisine ayakkabı almasıyla metro yapılması kararı ara-
sındaki fark nedir? Neden bir toplumda bazı kararlar kişilerce alınabilir-
ken diğer bazı kararların alınması için bir merkez oluşturulması gerek-

4 Siyasal iktisatçıların katkı yaptığı diğer yaklaşımlar, eşgüdüm (coordination) ve evrimci 
istikrardır, (evolutionary stability). Bu konu için önemli bir kaynak Hardin (1997)’dir.

5 Karar almak kişinin önündeki seçeneklerden birisini seçmesini içeren, aslında pek de 
kolay olmayan bir zihinsel faaliyettir. İktisat ve siyaset bilimi gibi alanlarda insanların 
karar alma davranışlarıyla ilgili olarak bazı varsayımlar yapılıp, bunlara dayanan 
modeller geliştirilmektedir. Tercih kuramı (choice theory) adı verilen bu alanın bulguları 
bir iktisatçı ya da siyaset bilimcisinin kullandığı temel araçlardan birisi olmuştur. Öte 
yandan, psikologlar ise insanların nasıl karar aldığını araştırmaktadır. Bu alanlardaki 
çalışmalar, “karar kuramı” (decision theory) adı verilen bir disiplinin gelişmesine yol 
açmıştır. Tercih kuramı konusunda, Aizerman ve Aleskerov (1995)’e başvurulabilir 
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mektedir? İktisat ya da siyaset bilimi dilinde ifade edersek bir kararın 
merkezileşmemiş (decentralized) yöntemle alınıp uygulanabilmesini, bir 
başka kararın ise ancak merkezileşmiş (centralized) yöntem ile alınmasını 
gerektiren ayırt edici özellik nedir? İşte bu bölümde bu sorunun yanıtını 
vermeğe çalışacağız.

I.1.1. Özel ve Kamusal Mallar
Bir insan topluluğunun ıssız bir bölgeye gelip yerleştiğini ve orada 

bir kasaba kurduklarını düşünelim. Bu insanların yemek, giyinmek, arka-
daşlarıyla sohbet edip dinlenmek gibi gereksinimleri olacaktır. İnsanlar 
bu gereksinimlerinin bir kısmını kendileri aileleri içinde karşılama yoluna 
gidebilirler. Örneğin her ailenin sebze ve meyve yetiştirdiği küçük birer 
bahçesi, süt sağdığı ve yününden yararlanarak giysi yaptığı koyunları 
olabilir. Ancak, genelde bir insanın tüm gereksinimlerini kendisinin karşı-
laması söz konusu değildir. Dolayısıyla insanlar bazı mal ya da hizmetleri 
gereksinimlerinin üzerinde üretip bunları başka mal ya da hizmetlerle de-
ğiş tokuş etme yoluna giderler. Bunun sonucunda da böyle bir kasabada 
bostancı, terzi ve çaycı gibi meslekler ortaya çıkar. Bostancı kasabalıların 
sebze, terzi giysi, çaycı ise dinlenme gereksinimlerini karşılar.

Bu kasabada bostancı dinlenmek istediğinde çaycının işlettiği kahve-
haneye gider. Çaycı ise elbiseye ihtiyaç duyduğunda terziye gider ve elbi-
se alır. Terzi ise bostana gidip, istediği sebzeleri temin eder. Bu tür gerek-
sinimlerin karşılanabilmesi için kişilerin arzu ettikleri mal (sebze, elbise) 
ya da hizmeti (dinlenme) temin edebilmek için bir karşılık ödemeleri söz 
konusudur. Eğer ortada para yoksa bu gereksinimlerin karşılanması takas 
yoluyla olacaktır. Bostancı ne kadar sebze karşılığında kahvehanede bir 
çay ya da kahve içeceğini öğrenecektir. Eğer uygun görürse çaycıyla an-
laşacak, verdiği sebzeler karşılığında, örneğin, akşamları kahvehaneye gi-
derek çayını içecek, sohbet edecektir. Çaycı ise terziye gidip bu sebzeler 
karşılığında, yine anlaşabilirse, elbise temin edecektir. Eğer bu toplulukta 
yaşayanlar para kullanma alışkanlığını edinmişlerse, bu işlem daha kolay 
olacak, her mal ve hizmetin o para cinsinden karşılığı belli olduğu için, o 
kadar parası olan ve ödemek isteyen herkes bunları alabilecektir.

Eğer kahvehanede o akşam sadece bir kişilik boş yer varsa ve iki kişi 
o yere talip olursa, büyük bir olasılıkla önce gelen oturacak, diğeri ise 
evine dönecektir. Bu durumda çaycı belki de, orada uzun süre oturmayı 
yeğleyenlerin hiç olmazsa birden fazla çay içmelerini isteyecektir. Ama 
akşamları kahvehaneye giremeyenlerin sayısı arttığında, çaycı yerini ge-
nişletmenin yolunu arayacak, yanına bir yardımcı tutacaktır. Bu arada 
bu işin kârlı olduğunu gören bir başkası da bir başka kahvehane açabilir. 
Sonuçta kahvehaneye gidip dinlenmek isteyenlerin sayısı arttıkça bu hiz-
metin sunumu da artacaktır.

Bütün bunları sağlayan mekanizma ise bireysel kararlara bağlıdır. Hiç 
kimseye bir başkası ne yapması gerektiğini söylememektedir. Kişiler ken-
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deyişle bu insan topluluğu gereksinim duyduğu mal ve hizmetleri karşılıklı 
anlaşarak sağlayabilmektedir. Bunun için ayrı bir otorite oluşturulmasına 
gerek yoktur. Bu özelliği taşıyan karar alma mekanizmalarına “merkezi-
leşmemiş” (decentralized) denilir.6

Şimdi, kalabalık bir çetenin bu bölgeye geldiğini ve bu kasabadaki 
yaşam düzenini tehdit ettiğini düşünelim. Çete kasabaya saldırmakta, 
insanları öldürmekte ve mallarını yağmalamaktadır. Kasabadaki güven 
ortamı ortadan kalkmıştır. Başka bir deyişle orada yaşayan insanların 
temel gereksinimlerinden birisi olan “güvenlik” sağlanamamaktadır. Bu 
çeteye karşı her kişinin silah satın alarak, evine kapanıp kendini koruması 
gerçekçi olamayacağına göre7, yapılması gereken, bu kasabayı güvenli 
kılacak bir yol bulmaktır. Akla gelebilecek bir çözüm kasabayı koruyacak 
bir güvenlik örgütü kurmaktır.8 Böyle bir örgüt çeteyi kasabadan uzak 
tutacak, dolayısıyla herkesin güven içinde yaşayabileceği bir ortam oluş-
turulmuş olacaktır.

Güvenlik de bir hizmet olduğuna göre bunu temin etmenin de bir ma-
liyeti olacak, bu hizmeti sunanlara emeklerinin karşılığı ve varsa diğer 
masraflarının ödenmesi gerekecektir. Peki ama bunu kim ödeyecektir? 
Yukarıda ele aldığımız mal ve hizmetlerde bu sorunun yanıtı kolaydı. Seb-
zeyi kim aldıysa karşılığını o ödeyecektir. Aynı durum giysi satın alan ve 
çay içip dinlenmek isteyen için de geçerlidir. Oysa kasabanın güvenli ol-

6 Bu tür mekanizmaların en çok bilinen ve yaygın kullanılanı ise “piyasa mekanizması” dır. 
Burada bir teknik noktaya dikkat etmekte yarar var. Merkezileşmemiş bir mekanizma 
“merkezsiz” (non-centralized) bir mekanizmadan farklıdır. Merkezileşmemiş bir 
mekanizmada, bir merkezi birim olabilir. Ancak bu birimin diğer karar alıcıları 
etkileme gücü sınırlıdır. Buna örnek olarak mali piyasalar gösterilebilir. Bu piyasalarda 
“merkez bankası” adı verilen ve eylemleriyle, bir dereceye kadar piyasalardaki 
hareketleri etkileyebilme gücü olan, merkezi bir birim vardır. Ancak bu birim başkaları 
adına karar almamaktadır. Her birim kendisi kararını almakta ve uygulamaktadır. 
Rekabetçi genel denge modelinde, alım satım işlerine karışmayan ancak, piyasa 
oyuncularını bilgilendirerek sistemin çalışmasına olanak sağlayacak olan fiyatları 
ilan eden (dolayısıyla tüketici tercihlerini yansıtan) bir dümenci (helmsman) olarak 
tanımlanan merkezin var olması fikrini ilk ortaya atan Hollandalı iktisatçı Tjalling 
C. Koopmans (1910-1985) olmuştur, Koopmans (1951, s. 93-4). Bu fikir daha sonra 
dümencinin işlevi biraz farklı yorumlanarak diğer bazı iktisatçılarca da kullanılmıştır. 
Merkezsiz bir sistemde ise böyle bir birim yoktur. Örneğin, birbirleriyle takas biçiminde 
ticari ilişki içinde olan birkaç köyü düşünelim. Bu köylerin tümü birden bir “merkezsiz 
ekonomi” olarak düşünülebilir.  Merkezileşmemiş  ve merkezsiz ekonomi ayrımını ilk 
kez Marschak (1959)’da yapılmıştır.

7 Bostancı, silahını alıp evine kapanırsa, ürününü toplayamayacak, bunları satıp 
gereksinim duyduğu diğer mal ve hizmetleri temin edemeyecektir. Aynı durum 
kasabadaki tüm insanlar için de geçerli olacağından, kasabada yaşam sürdürülemez 
hale gelecektir. 

8 Örneğimizde kasabanın ıssız bir yerde olduğu, dolayısıyla kasabalıların polis ya da 
jandarmanın korumasını isteyecek durumda olmadıkları varsayılmaktadır.
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masının sağlanması durumunda, bu herkes için ve eşit ölçüde sunulan bir 
hizmet olmaktadır. Yani bu hizmetten bir kişinin yararlanması ötekilerin 
yararlanmasını engellememekte, ayrıca bu hizmetten o kasabada yaşa-
yan birisini mahrum etmek de mümkün olmamaktadır. Kasaba güvenli 
olduğu zaman bundan hem bostancı, hem terzi ve hem de çaycı eşit öl-
çüde yararlanmaktadır. Bu kişilerden herhangi birisi için güvenli olmayan 
ama ötekiler için güvenli bir kasaba yaratmak olanaksızdır.9

Bu kasabada yaşayanların aralarında para toplayarak bu hizmetin 
masrafını karşılamaya çalıştıklarını düşünelim. Kasabalılardan birisi bu 
paradan kendisinin payına düşeni vermezse ne olur? Diğerleri kasabanın 
güvenliğini sağlamak için gerekli parayı bu defa onun payını da üstlene-
rek vermek zorunda kalacaklardır. Bu durumda parayı ödemeyen, hem 
sağlanan güvenlik ortamından ötekiler kadar yararlanmış, hem de bunun 
için masraf yapmamış olacaktır. Ama, herkes bu yolu seçerse güven-
lik örgütünü oluşturmak için yeterli para bulunamayacağından, hepsinin 
güvenliği tehlikeye düşecektir. Farklı bir durumu düşünelim. Bu kasaba-
nın bir yöneticisi olsun ve bu kişiye herkesten belli bir kurala göre (eşit, 
gelirine orantılı vs.) para toplama yetkisi verilsin. Bu durumda yönetici 
kendisine tanınan otoriteye dayanarak bu parayı temin edebilir ve bunu 
kasabada güven ortamını oluşturmaya yönlendirebilir. Sonuç başarılı ol-
duğunda bundan herkes yararlanır. Bu örneğin ilginç tarafı, kasabada 
herkesin istediği bir sonuca varabilmek için bir otoritenin ortaya çıkması-
nın zorunlu olmasıdır. Yani bu toplumda kişilerin istediği yönde çözümün 
sağlanabilmesi için merkezileşmiş (centralized) bir mekanizma oluşturul-
ması gerekmektedir. Bu olayda merkezileşmemiş bir mekanizma insanları 
tatmin eden sonucu sağlayamamaktadır.10

Peki buna yol açan nedir? Neden insanlar çay içmek ya da elbise 
almak istediklerinde bunları kendi kararlarıyla yapabilmekte, buna kar-
şılık güvenliklerinin sağlanmasına gelince bunun için bir merkezi otorite-
nin ortaya çıkması gerekmektedir? Bu sorunun yanıtı sözü edilen mal ve 
hizmetlerin niteliğindeki farklılıklardır. Sebze, elbise ya da dinlenme gibi 

9 Sinema tarihinin en önemli filmlerinden birisi olarak kabul edilen Akira Kurasawa’nın 
(1910-1998) 1954 yılında tamamladığı Yedi Samurai adlı yapıtı bu konu üzerine 
kurulmuştur. Olay XVI’ıncı yüzyılın ortalarında Japonya’da bir köyde geçer.  Bir eşkıya 
çetesi, köyü yağmalamayı planlamaktadır. Ancak bunun için hasadın toplanmasını 
beklemeye karar verirler. Bunu köylüler öğrenir. Aralarında bir tartışma başlar. Bazıları 
kendilerin korumak için eşkıya ile dövüşmek üzere savaşçılara iş verilmesini öneririler. 
Diğerleri ise bunun çok pahalıya mal olacağını, onun yerine eşkıyaya teslim olmayı 
önerirler. Sonunda bu amaçla Samurai’ler davet edilir. Film, bu insanlar ile köylüler 
arasındaki karmaşık ilişkileri ele alır. Filimde köylüler toplumu, Samurai’ler güvenlik 
kamusal hizmetini sunmakla görevli olanları eşkıya ise tehdidi simgelemektedir.

10 Bu konuyu sistematik bir biçimde ilk ele alan İngiliz felsefecisi Thomes Hobbes (1588-
1679) olmuştur. Hobbes başyapıtı olarak kabul edilen Leviathan’da, toplumsal bağıt 
(social contract) kavramına dayalı bir devlet kavramı geliştirmişti, Hobbes(1651/1992, 
Kısım II). Hobbes bu tartışmasına “devletin amacı bireysel güvenliktir” cümlesiyle 
başlamaktaydı, Hobbes(1651/ 1992, s. 127). 
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onlara sahip olanların gereksinimlerini karşılamaları ve bir kişinin bunlar-
dan yararlanmasının başka bir kişinin yararlanamamasına yol açmasıdır. 
Örneğin, bir insan bir çift ayakkabıyı kullandığı sürece bir başkası bundan 
yararlanamaz. Dolayısıyla bu tür bir maldan yararlanmak isteyen bir ki-
şinin yapması gereken o malı satın almaktan ibarettir. Bu tür mallardan 
yararlanan, malın bedelini öder.

Ancak, bazı mallar için bu özellik geçerli değildir. Bu mallardan bir ki-
şinin yararlanması aynı anda başkalarının da yararlanmasını engellemez. 
Örneğin bir sokağı aydınlatan bir lambanın sunduğu hizmeti düşünelim. 
Bu sokaktan geçen herkes bu lamba yandığı sürece geceleri önünü gö-
rebilecek ve düşmeden, ayağını burkmadan o sokaktan geçebilecektir. 
Üstelik o sokaktan geçen bir kişinin bu lambanın aydınlatmasından yarar-
lanmış olması bir başkasının yararlanmasını da engellemeyecektir. Aynı 
anda o sokaktan geçen herkes bu aydınlatma hizmetinden yararlanacak-
tır. İşte bir toplumda yaşayan herkesin eşit bir biçimde yararlandığı ve o 
toplumda yaşayan hiç bir kişinin yararlanmasının engellenemediği mal ya 
da hizmetlere kamusal mal (public good) denir.11

Bu durumda yanıtlanması gereken bir soru ortaya çıkmaktadır. Ör-
neğimizdeki sokak lambasının yaktığı elektriğin parasını kim verecektir? 
Özel mallarda olduğu gibi “kim yararlanıyorsa o versin” demek sorunu 
çözmemektedir. Zira herkes serbestçe yararlanabildiğine göre, kimin 
yararlandığını saptamak olanaksızdır. Örneğin o sokakta oturanların ya-
rarlandığını düşünüp, faturayı onlar arasında bölüştürdüğümüz takdirde, 
yan sokakta oturup her akşam evine bu sokaktan geçerek gidenler bu 
hizmetten bedava yararlanmış olacaklardır. Böyle olunca bir başka sorun 
ortaya çıkmaktadır. Salt kendi çıkarını düşünen bir kişi düşünelim. Onun 
açısından akılcı davranış, böyle bir mal ya da hizmetin sağlanmasının 
maliyetine katılmak yerine, başkalarının ödemeyi yapmasını beklemek ve 
bundan bedava yararlanmak olacaktır. Başka bir deyişle bir maldan “baş-
kası ödeme yaptığında bile yararlanma”  olanağı varsa bireysel açıdan 
akılcı olan davranış beleşçi (free-rider) olmaya çalışmaktır. Ama herkes 
bu biçimde hareket eder ve beleşçiliği seçerse, bu malın temini için ge-
rekli ödemeyi kimse yapmayacağından, söz konusu mal üretilemez ve 
dolayısıyla hiç kimse bundan yararlanamaz.12

11 Kamusal malları, rakip olmama (non-rivalry) ve dışlanamazlık (nonexclusion) özellikleri 
çerçevesinde kuramsal bir çerçeveye yerleştiren Samuelson (1954) dur. Ancak kamusal 
yararın, kendiliğinden oluşabilecek toplu kararlara bırakılamayacağına ilk dikkati çeken 
David Hume (1711-1776) olmuştur, Hume (1739-40/2009; Kitap III, Bölüm 2, Kısım 7, 
s. 360). Adam Smith de “büyük bir topluluğa çok faydalı olabilmekle birlikte…masrafını 
hiçbir zaman çıkaramayacak “ işleri yapmayı devletin görevi olarak kabul etmektedir, 
Smith (1776/ 2008, s. 804).

12 Kamusal malların toplumun isteğini en uygun düzeyde karşılayacak biçimde sunulması 
için ne yapılması gerektiği iktisatçıların XIX. Yüzyıl sonundan bu yana ilgisini çekmiştir. 
İsveç’li iktisatçı Knut Wicksell 1896’da yayımlanan bir çalışmasında bu konuyu ele 


